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• Materialet
• Benämning av olika delar av ett inlägg på Instagram
• Gemensamma drag i inläggen
• Variation i inläggen

MITT FÖREDRAG



Kulturkontext

Situations-
kontext

Den fysiska 
texten

Språkliga 
uttryck i 
texten

Socialförsäkringskommunikation, 
Instagram, mobiltelefonapplikation

Inläggen består av bl.a. bild och text; 
bilden kan bestå av text, foto, vara 
rörlig osv. Språk: finska och svenska

Bilderna: text, foto, rörlig 
De svenska texterna: tilltal, verb och 
verbformer, innehållsord, syntax
Emojier som en del av texten

Nordiskt välfärdssamhälle, Finland, 
socialförsäkring, språklagstiftning
Myndighetskommunikation i ett digitaliserat 
samhälle, förvaltningslagstiftning

Verksamhet: 
kommunikation om 
socialförsäkring

Relation:
myndighet – medborgare

Kommunikationssätt:
inlägg på Instagram



FPA, FOLKPENSIONSANSTALTEN 
(PÅ FINSKA: KELA, KANSANELÄKELAITOS)

• Administrerar bl.a. pensioner, sjukförsäkringen, studiestöd och andra sociala 
förmåner (liknar Försäkringskassan, NAV, Udbetaling Danmark)

• En offentligrättslig institution, verksamheten regleras genom lagar och 
förordningar och finansieras med skattemedel.

• I enlighet med språklagen (i Finland) används finska, svenska och ibland även 
andra språk.

• Kommunicerar på internet bl.a. via sina webbsidor, e-tjänst, frågor och svar-sida.
• Kommunicerar i sociala medier som Instagram, Facebook, Twitter, Yodel.
• Språkvetenskaplig forskning om FPA:s kommunikation bl.a. Lassus (2010), 

Tolvanen (2016); magisteravhandling av Partanen (2020) om FPA på Instagram.



INLÄGG PÅ INSTAGRAM

(övers. Att inleda högskolestudier)



Börjar du dina högskolestudier till hösten? 🤓
Här kommer några tips gällande FPA-ärenden:
1. Sök studiestöd i MittFPA när du har tagit emot din studieplats. 
📚

2. Red ut din rätt till allmänt bostadsbidrag om du bor 
någon annanstans än hos föräldrarna under 
studiedagarna. 🏘
3. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande 
(lyckas smidigt i MittFPA!). ☝
4. Håll koll på dina inkomster, så de inte överstiger 
studiestödets inkomstgräns om du jobbar vid sidan
av studierna. 💶
Du hittar flera tips om att inleda sina
studier via länken i dagens story. 🤗 Ta en titt! 🧐



• Inlägg från juli, augusti och september 2021, totalt 15 inlägg, 5 inlägg/månad

• Skärmavbilder från webbgränssnittet

• Den svenska texten i inläggstexten avskriven (.docx och .txt), emojier omvandlade till 
beskrivande fraser (t.ex. emoji:bokhög). 

• Totalt 1440 ord, 9675 tecken (medel: 96 ord, 645 tecken per inlägg).

• Övergripande deskriptiv analys av teman och bilder

• Analys av inläggstexten med hjälp av AntConc och manuell analys

MATERIAL OCH METODER



• Instagram som app eller webbsida
• I flödet syns inlägg
• Inläggets obligatoriska delar är

• profilnamnet/kontonamnet (+ rund bild eller logo)
• bild eller filmklipp (inläggsbild/inläggsfilm)

• Inläggets frivilliga del är verbaltext i anslutning till 
bilden (inläggstext)
• Om texten är lång måste användaren trycka på 

”mer” för att se den
• Dessutom kan användarna med reaktionsknapparna 

t.ex. gilla, kommentera med text eller emoji, skicka 
vidare inlägget, spara inlägget.

INLÄGGETS DELAR

(övers. Att inleda högskolestudier)



(ANVÄNDAR)PROFILEN

• (Användar)profilen är ett slags ”hemsida”
• Texten som kallas biografi (bio) kan omfatta 150 

tecken + webbadress
• Bio är föränderlig, t.ex. webbadressen kan bytas 

ut.
• Obligatorisk information: användarens bild eller 

logo, antalet inlägg, följare och hur många 
användaren följer. 

• På sidan samlas också både inlägg, filmer (reels), 
IGTV eller video och så kallade stories/händelser 
som kan föras till olika kategorier.

• Frivilligt är t.ex. möjligheten att skicka 
direktmeddelanden och e-post.



RESULTAT



TYPISKA INLÄGGSBILDER

àEnbildsinlägg
med stillbilder 
(6 fotografier) 

ß Textplattor 
med färg (7 st.)

(övers. Att sköta FPA-ärenden för en annan)



• Inläggsbilderna: enbildsinlägg med stillbilder (6 fotografier) eller textplattor med 
färg (7 st.) är vanligast

• Teman: förmåner som FPA handlägger. Målgrupper är studerande på olika 
stadier, föräldrar, närstående, arbetssökande.

TYPISKA DRAG



TEMAN SOM BERÖR UNGA



• Liknar annan socialförsäkringskommunikation i skrift (förutom emojierna)
• de vanligaste orden: du, kan, om, i, på, en, att, fpa, för, som

• 95 emojier (i medeltal 6,3/inlägg). De ersätter inte text utan fungerar som ”påhäng” eller 
dekoration.
• vanligast är 👉 ”pekfinger mot höger” och 🤗 ”smilis som kramar”

• läsaren (du) och institutionen (FPA) förekommer ofta
• FPA är oftast genitivattribut: FPA:s X; del av en sammansättning: MittFPA, FPA-

ärenden. FPA deltar, följer upp.
• Presens, imperativ (sök, red ut, testa, kom ihåg), passiv (betalas), hjälpverben kan, ska, 

behöver, vill – men inget måste
• ”Visste du, att …”, ”Du kommer väl ihåg att du kan …”

TYPISKA DRAG I INLÄGGSTEXTERNA



Börjar du dina högskolestudier till hösten? 🤓
Här kommer några tips gällande FPA-ärenden:
1. Sök studiestöd i MittFPA när du har tagit emot din
studieplats. 📚
2. Red ut din rätt till allmänt bostadsbidrag om du bor 
någon annanstans än hos föräldrarna under 
studiedagarna. 🏘
3. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande 
(lyckas smidigt i MittFPA!). ☝
4. Håll koll på dina inkomster, så de inte överstiger 
studiestödets inkomstgräns om du jobbar vid sidan
av studierna. 💶
Du hittar flera tips om att inleda sina
studier via länken i dagens story. 🤗 Ta en titt! 🧐

• du-tilltal
• FPA i

sammansättningar
• numrerad lista
• imperativ
• bisatserna anger

”situationer”
• emojier
• enstaka informella

uttryck



• Inläggsbilderna:

VARIATION 



INLÄGGSFILM OCH BILDSERIE



• Inläggsbilderna:
• 1 inläggsfilm (utan ljud): föreställer en kvinna som väntar, sedan tar hon fram 

mobilen och därefter ser vi vad hon gör på mobilen (kontrollerar 
handläggningstiden). Inläggstexten förklarar inläggsfilmen.

• 1 serie med fotografier som inläggsbilder: med anledning av ”Finska naturens dag” 
visas naturbilder som kan antas vara från Finland. Kopplingen till FPA förklaras i 
inläggstexen: e-tjänsten MittFPA har också öppet 7/24/365 precis som naturen.

• Teman: 
• juli månads första inlägg har en koppling till Pride-veckan
• fotografiserien handlar om naturen i Finland
• andra myndigheter: ett inlägg har koppling till ”veckan för digitalt stöd”, ett annat till 

skattekortet

VARIATION 



• Inläggstextens längd varierar från 86 tecken till 1086 tecken. Medellängd 645 tecken.
• Antal emojier och typ av emojier varierar

• minst 1 emoji per inlägg (två inlägg har 1 emoji), som mest 11 (1 st.) eller 10 (3 st.)
• i medeltal 6 emojier per inlägg

• ”man” och ”han eller hon”
• Man kan sköta FPA-ärenden åt en annan myndig person som intressebevakare eller 

med fullmakt. […] Visste du, att man kan skicka in fullmakten till FPA också via 
fullmaktsgivarens MittFPA? 

• En studerande kan få skolresestöd om han eller hon gör en skolresa som berättigar 
till skolresestöd minst 10 dagar per månad. (Hela inlägget omtalar ”studerande”, 
inget ”du”.)

• Inga ”ni”, men ett ”er”: Vi önskar er ett soligt veckoslut!

VARIATION I INLÄGGSTEXTEN



• Stilistisk variation
• 4. Håll koll på dina inkomster, så de inte överstiger studiestödets 

inkomstgräns om du jobbar vid sidan av studierna. 💶
• Vi kan inte lova att din ansökan behandlas en viss dag, men du kan lindra 

väntandets frustration genom att kolla in ansökningarnas genomsnittliga 
behandlingstider på Fpa:s webbplats. 🤗

• Också fpa:s instateam hjälper dig överleva i digidjungeln. 😀💪

VARIATION I INLÄGGSTEXTEN



• Socialförsäkringskommunikationen från FPA på Instagram är både traditionell och förnyad.
• Traditionell: språkligt liknar inläggstexten språket i broschyr- och webbtexter

• samma frekventa ord, mottagaranpassad, informerande och instruerande/uppmanande
• vissa bilder skulle kunna vara publicerade i en broschyr eller på en webbsida

• Förnyad: informella inslag
• inläggsfilmen som kan antas vara lite rolig
• emojier används för att illustrera inläggstexterna och kan ha en humoristisk avsikt
• oförväntade ordval och konstruktioner
• teman i vissa inlägg knyter an till aktualiteter snarare än socialförsäkringen

SUMMERING



• Fortsatt forskning om bilderna, reaktionerna och dialogen som följer.
• Förhoppningsvis ett (nordiskt?) forskningsprojekt kring myndigheter på

sociala medier (ta kontakt: jannika.lassus@helsinki.fi).
• profil(namn) eller konto(namn)?
• är inläggsbild, inläggsfilm, inläggstext okej?

👉 Tack för uppmärksamheten! 🤗

FORTSÄTTNING FÖLJER?
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