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Abstract 
 

Titel: Informera, interagera och engagera - En kvalitativ studie som undersöker hur 

tre svenska kommuner bedriver sin kommunikation på Facebook.  
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Typ av arbete: Examensarbete för kandidatexamen i medie- och kommunikations-

vetenskap 15hp. 

 

Tidpunkt: 2015-01-12 

 

Antal ord: 11 772 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka och jämföra tre kommuners 

kommunikation på Facebook, men också fenomenet Facebook och dess komponenter 

i form av exempelvis gilla-markeringar. Studien bygger på två huvudfrågor.  

 

1. Vilken typ av kommunikation bedrivs via kommunernas Facebooksidor?  

2. Hur skiljer sig kommunikationen åt mellan de tre kommunerna? 

 

Metod och material: Intervjuer och netnografiska observationer.  

 

Huvudresultat: Facebook är en viktig kommunikationskanal för kommunerna.  

Intervjuerna visar att mycket av det som kommunernas kommunikatörer säger sig 

kommunicera stämmer in på det som de netnografiska observationerna visat och att 

de huvudsakligen lever upp till sina uttalade syften.  

 

Något som kan konstateras är att oberoende av hur många följare eller hur mycket 

feedback en kommuns Facebooksida får så gör det ingen större skillnad i hur de be-

driver kommunikationen. Alla tre kommunerna har som mål att föra dialog med sina 

följare via Facebooksidan. Av observationerna att utläsa är det dock endast Karlstad 

kommun som aktivt bjuder in följarna till att bidra med innehåll. Alla tre undersökta 

kommuner har varsin policy som är utfärdad för hur de ska arbeta med sociala me-

dier, vilket alla kommuniktörer förhåller sig till i arbetet med Facebooksidan. Med 

resultat från både intervjuer och observationer kan tre stycken ledord urskiljas som 

beskriver den kommunikation kommunerna bedriver; informera, interagera och en-

gagera.  

 

Nyckelord: Kommun, Facebook, Kommunikation, Syfte, Feedback.  
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1. Inledning 

 

I studiens inledning kommer bakgrunden till studien presenteras samt syftet och 

frågeställningarna som legat till grund för arbetet. Därefter presenteras också de 

avgränsningar som gjorts samt en kort förteckning över tidigare forskning inom 

området. I kapitlets slut finns en förklaring av de teoretiska begrepp som använts 

i studien samt hur vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna. 

1.1 Problemområde 
Internet har tagit steget från att enbart vara en kanal för envägskommunikation 

till att det nu är ett medium för interaktion där fokus finns på användaren och 

hens upplevelser av mediet.1 Det är viktigt att en organisation, i detta fall en 

kommun, kan anpassa sig efter förändringar som sker i omgivningen och utveck-

lingen av en kommun sker när medlemmarna interagerar med sina invånare, och 

sociala medier gör detta möjligt.2 Eftersom sociala medier visat sig ge effekt i in-

formationsspridningssyfte ställs därmed förhoppningar till dem. Exempelvis att 

de sociala medierna ska göra kommunikationen i organisationerna mer demokra-

tisk.3 Målgruppen för den offentliga sektorn är oerhört bred. Alla medborgare hör 

dit. Därför bör kommunen se Facebook som en tillgång då de kan nå ut med in-

formation till den målgrupp de eventuellt missar via annan kommunikation.4 

 

Facebook är ett socialt nätverk som startades 2004 av Harvard-studenten Mark 

Zuckerberg som fick en idé om att konstruera ett nätverk för studenter vid  

universitetet, vilket sedan spred sig till övriga universitet runt om i USA.5 Under 

2006 öppnades Facebook upp för personer som inte hade koppling till universite-

ten och 4 år senare, år 2010, hade nätverket 500 miljoner användare världen 

över.6 Ström liknar en Facebooksida med en marknadsföringsaffisch där man kan 

publicera bilder, filmer och länkar för att marknadsföra sig själv som individ, ett 

företag eller organisation.7 En av de mest användbara och populära delarna med 

Facebook är att andra kan gilla, kommentera och dela det andra användare gör. 

Denna form av feedback är något som företag, organisationer och kommuner 

värdesätter olika mycket. När någon gillar en Facebooksida visas detta för ens 

vänner. Facebook bör dock inte användas för att sälja saker, utan organisationer 

kan dra nytta av att dela med sig av information som senare sprids vidare.8   

                                                           
1
 Stakston, B. Politik 2.0: konsten att använda sociala medier. Göteborg: Beijbom Books 2010, 24 

2
 Heide, Mats et al. Kommunikation & Organisation. Malmö: Liber 2005, 18-19 

3
 Heide, Mats et al. Kommunikation i organisationer. 2 uppl. Malmö: Liber 2012, 223 

4
 Kraft, M. & Strandberg, P. Samhällskommunikation - Ny strategi för informatörer i offentlig sektor. 

Stockholm: Nordsteds Akademiska Förlag 2006, 156 
5
 Gilbert, Sara. The story of Facebook. London: Franklin Watts 2013, 5 

6
 Gilbert 2013, 47 

7
 Ström, P. Sociala medier. Malmö: Liber 2010, 67 

8
 Scott, D-M. The new rules of marketing & PR: how to use social media, online video, mobile applica-

tions, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. Fjärde upplagan. New Jer-
sey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2013, 248 
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Företag och organisationers användning av Facebook har också lett till nya förut-

sättningar att kunna informera på nya sätt och anpassa rätt information till rätt 

målgrupp.9 

 

De kommuner som idag vill utveckla sitt varumärke bör se sociala medier och  

Facebook som en tillgång. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, så har 

nästintill 90 % av Sveriges kommuner en Facebooksida idag. Därmed är också  

Facebook det vanligaste sociala mediet som kommunerna använder sig av, vilket 

också talar för vikten av att ha ett syfte och tydliga riktlinjer för kommunikatio-

nen.10  

 

Facebook är en kostnadsfri informationskanal men det krävs dock tid, engage-

mang och kunskap för att kommunikationen ska bli effektiv.11 För att interagera 

och skapa engagemang kan det vara en bra början att bjuda in invånarna att vara 

med i en tävling, skicka in bilder eller ställa frågor som gör att invånarna vill delta 

i kommunikationen.12 Frågorna man därför kan ställa sig är hur kommunerna  

utnyttjar de chanser som finns till effektiv kommunikation via Facebook. Det SKL 

fått fram i sin undersökning är att det är en mycket stor del av Sveriges kommu-

ner som har en sida på Facebook och det är därför av intresse att se hur de an-

vänder sig av kanalen och varför, samt vad det betyder för en kommun idag.  

1.2 Forskningssyfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka och jämföra tre kommuners aktivitet på Facebook, men 

också fenomenet Facebook och dess komponenter i form av exempelvis  

gilla-markeringar. Studien bygger på två huvudfrågor och för att kunna besvara 

den första så har tre följdfrågor ställts; 

 

1. Vilken typ av kommunikation bedrivs via kommunernas Facebooksidor?  

 

a) Lever kommunerna upp till sitt uttalade syfte med Facebooksidan? 

b) Hur förhåller sig kommunerna till eventuella riktlinjer eller policys  

gällande kommunikationen? 

c) Har feedback betydelse för hur kommunikationen bedrivs på  

kommunerna och i så fall på vilket sätt? 

 

2. Hur skiljer sig kommunikationen åt mellan de tre kommunerna? 

 

 

                                                           
9
 Carlsson, L. Sociala medier - en lathund. Göteborg: Kreafon 2010, 21 

10
 Sveriges Kommuner och Landsting: Facebook populäraste sociala mediet för kommunerna. Häm-

tad: 2014-10-21 
11

 Carlsson, L. Nya tiders varumärken: varumärkesbyggande kommunikation på den sociala webben. 
Göteborg: Kreafon 2013, 33 
12

 Carlsson 2013, 52 
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1.3 Tidigare forskning 
Trots att området är relativt nytt så finns det mycket litteratur och tidigare forsk-

ning kring just Facebook och sociala medier. Det har genomförts en del studier 

där Facebook kopplas samman med kommuner och andra statliga myndigheter, 

men inte med liknande fokus på samma kommuner som denna studie.  

 

I en studie gjord vid Göteborgs Universitet visade det sig att nästan 4,5 miljoner 

av Sveriges befolkning har ett konto på Facebook och 85 % av dessa har som 

vana att alltid besöka sidan när de startar sin dator.13 Det visade sig också att  

respondenterna i studien loggade in på Facebook i genomsnitt 6,1 gånger per 

dag.14 Det är alltså i stort sett bevisat att Facebook har reifierats och blivit en  

naturlig del av människors vardag vilket gör att studier kring området blir allt 

mer relevanta i forskningssfären. Denna studie är relevant för vår forskning  

genom att visa på hur brett Facebook är och hur stor andel av svenskarna som  

använder det dagligen. Detta styrker våra antaganden om att Facebook har en 

bred målgrupp och därmed är en informationskanal som kommuner bör lägga 

ner mer engagemang på.  

 

Författarna Klang och Nolin15 har gjort en studie på 26 svenska kommuner för att 

se hur deras policys för sociala medier ser ut. De har kontrollerat när i tiden en 

policy upprättades samt vad den innehåller. Studien i sig är olik vår studie då fo-

kus ligger på olika saker, samt att den undersökning Klang och Nolin gjort har en 

kvantitativ riktning där årtal och antal ligger i fokus, jämfört med vår studie där 

vi inte enbart tittar på om syftet med kommunens Facebookkommunikation 

finns, utan också vilket det är och hur det utövas. Vi finner denna studie intres-

sant då vi efterfrågar och undersöker kommunernas policy för sociala medier. 

 

I en artikel skriven av Ramsaran-Fowdar och Fowdar16 har författarna analyserat 

Facebook som marknadsföringsverktyg då de menar att de sociala medierna  

under de senaste åren har bidragit till att organisationer ändrat sitt sätt att kom-

municera. Artikeln tar upp både för- och nackdelar med marknadsföring via Fa-

cebook, men också de risker som metoden för med sig. En undersökning som för-

fattarna nämner visade att 65 % av respondenterna, i detta fall företag med 

marknadsföring via sociala medier, inte märkte av någon ökad försäljning eller 

vinst vid användning av sociala medier.17 Flera påståenden i artikeln pekar på att 

                                                           
13

 Denti, L., Barbopoulos, I., Nilsson, I., Holmberg, L., Thulin, M., Wendeblad, M., Andén, L. & 
Davidsson, E. Sweden´s largest Facebook study. (GRI-rapport, 2012:03). Hämtad: 2014-11-11 
14

 Denti et al. 2012, 15 
15

 Klang, M & Nolin, J. (2011). Disciplining social media: An analysis of social media policies in 26 
Swedish municipalities. Hämtad: 2014-09-24 
16 Ramsaran-Fowdar, Rooma Roshnee & Sooraj Fowdar (2013). The Implications of Facebook 

Marketing for Organizations. Hämtad: 2014-09-11 
17

 Ramsaran-Fowdar & Fowdar 2013, 78 
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Facebook som marknadsföringskanal inte ger den effekt man hoppas på. Med 

denna artikel som grund kan vi därför påpeka att vår studie är viktigt för att  

undersöka syftet med organisationer, i detta fall kommuner, på Facebook och om 

det ger den effekt, i form av feedback, de önskar. Med hjälp av våra undersök-

ningsmetoder kan vi ta reda på om syftet utövas aktivt och hur responsen blir.  

1.4 Begrepp och definitioner 
Sociala medier 

“Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommuni-

cera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.”18 

 

Facebook 

“Facebook, webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 

2004 och ägd av Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornien. Facebook utgörs till stor 

del av dess användares profiler, vilka knyts samman till olika nätverk inom vilka 

interaktionen sker.”19 

 

Gilla-markeringar 

Att gilla en sida på Facebook innebär att du gillar verksamheten i den mån att du 

vill rekommendera den, eller som i invånarnas fall som gillar sin egen kommun 

för att ta del av nödvändig information.20 Genom att gilla en sida på Facebook 

tackar du ja till att få information från den, denna information dyker automatiskt 

upp i ditt flöde.  

 

Följare  

När man har tryckt på gilla-knappen på en sida så är man en följare. Då kommer 

den sidans uppdateringar automatiskt upp i ens nyhetsflöde. Man kan också vara 

följare av personer, kändisar eller politiker. Då behöver man inte alltid vara vän 

med personen för att kunna ta del av uppdateringarna. Detta bestämmer dock  

personen i fråga själv genom att avgöra om följare ska accepteras utan en vänför-

frågan.21 

 

1.5 Forskningsetik  
Informationskravet har följts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vi är noga med att förklara för undersökningsdeltagarna vad deras uppgift i stu-

dien är.22 Hänsyn har även tagits till samtyckeskravet då intervjupersonen själva 

har fått välja om de vill delta.23 Möjlighet till anonymitet har erbjudits.  

                                                           
18

 Nationalencyklopedin: Sociala medier. Hämtad: 2014-11-12 
19

 Nationalencyklopedin: Facebook. Hämtad: 2014-11-13 
20

 Stakston, B. Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier. Stockholm: Idealistas 
Förlag 2011, 48 
21

 Facebook: Följ. Hämtad: 2014-11-24 
22

 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad: 2014-11-13 
23

 Vetenskapsrådet 1990, 9 
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2. Teori - synen på kommunikationen 
 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för stu-

dien. Kapitlet är uppdelat efter de två grundläggande synsätten som finns på 

kommunikation. Kommunikationen är ofta är en grundpelare i allt vi gör, då även 

ett samtal med en annan individ, ett e-postmeddelande eller ett brev på posten är 

typer av kommunikation. Om ett samtal inte går fram eller om ett brev inte öpp-

nas kan processen ändå kallas för kommunikation, även om huvudtanken är att 

det är en process som ska pågå mellan flera individer i hopp om att nå någon 

slags överenskommelse eller gemensam förståelse.24 De teoretiska perspektiven 

kan kopplas till studiens forskningsfrågor och de leder till att vi uppnår större 

förståelse för det studerade området.  

 

2.1 Transmissionssyn 
Den första teorin som Heide, Johansson och Simonsson talar om är en transmis-

sionsmodell och handlar enbart om att se kommunikationen som en överföring 

av information. Här är det klassiska synsättet “sändare-budskap-mottagare” 

centralt.25 Inom detta perspektiv ser man på mottagarna som passiva individer 

som tar emot information och förväntas förstå det som kommuniceras. Det talas 

också om att informationsöverföringen inte påverkas av några utomstående eller 

sociala faktorer såsom åsikter, värderingar, tolkningar eller social tillhörighet.26 

 
Figur 1. 

 

Detta perspektiv är mycket inriktat på att sändaren av budskapet, i detta fall 

kommunen, inte har något intresse av att följa upp det som kommuniceras utan 

ser informationen som något som naturligt överförs till mottagaren utan vidare 

problematik. Sändaren, i detta fall kommunen, har kontroll över informationen 

och hur tolkningen blir.27 Författarna påpekar dock att denna modell inte funge-

rar i alla kommunikationssammanhang och kan ge problem i användningen inom 

                                                           
24

 Heide et al. 2012, 26 
25

 Ibid, 29 
26

 Ibid, 31 
27

 Ibid, 32 

Sändare Budskap Mottagare 



9 
 

organisationer. I många fall önskas eller krävs feedback från mottagaren samt att 

man som sändare av budskapet vill försäkra sig om att det tolkats på rätt sätt.28 

Heide, Johansson och Simonsson nämner bland annat att transmissionsmodellen 

kan vara användbar vid kriskommunikation då informationen bör spridas snabbt 

och feedback inte påverkar innehållet.29 

 

Transmissionsmodellen, som är en enkelriktad syn på kommunikation, kopplas 

till kommuner vars syfte är att inte få någon direkt feedback på sina informa-

tionsinlägg. Ett resultat av en transmissionssyn är att man lätt kan glömma av 

mottagarens roll i den kommunikativa handlingen. I detta fall syftas till de motta-

gare, alltså invånare, som får informationen men ändå vill fråga något eller ge 

respons utan att det är av sändarens primära intresse.30  

2.2 Meningsskapande syn 
Det andra perspektivet där Heide, Johansson och Simonsson har fokus på  

meningsskapande, handlar om synen på kommunikation som en delning av  

information där en gemensam tolkning skapas. De menar att kommunikationen 

inte enbart handlar om att sprida ett budskap, utan också skapa en mening med 

det som kommuniceras och att man genom kommunikationen kan nå en konsen-

sus och därmed en större förståelse för varandra och den verklighet vi lever i. 

Man kan använda sig av kommunikation som ett sätt att bygga och bevara rela-

tioner, skapa gemensamma målsättningar samt bidra till skapandet av en social 

verklighet. Inom detta perspektiv är det en självklarhet att kommunikationen 

influeras av individernas identiteter, relationer, sociala status och förkunskaper, 

vilket också påverkar hur ett budskap tolkas och förstås.31 Den meningsskapande 

modellen kan alltså användas när det finns tid och resurser för planering av 

kommunikationen vilket också lämnar utrymme för tolkningsprocesser och  

insamling av feedback.32 

 

                                                           
28

 Ibid, 31-32 
29

 Ibid, 34 
30

 Falkheimer, J. & Heide, M. Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommunikatörer. 
Malmö: Liber 2003, 73 
31

 Heide et al. 2012, 33 
32

 Ibid, 34 
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Figur 2. 

 

Den meningsskapande synen på kommunikationen kan appliceras på studiens 

empiriska material. Vid observation av kommunernas riktlinjer kan man också se 

om det finns någon meningsskapande kommunikation etablerad i policyn som 

bidrar till hur kommunikationen ser ut. Studiens intervjuer och observationer 

visar vilka kommuner som lägger stor vikt och mycket tid på att sträva efter dia-

log och meningsskapande kommunikation. Resultatet kan sedan kopplas till stu-

diens teoretiska ansatser för att urskilja någon form av slutsats. 

 

Heide, Johansson och Simonsson menar att de två synsätten kompletterar  

varandra och kan appliceras på olika slags kommunikationssituationer, beroende 

på vad kommunikationens mål är.33 Att låta budskap överföras från sändare till 

mottagare är en fungerande metod, men Falkheimer och Heide menar att det 

krävs mer än så för att kommunikationen ska bidra till någon typ av relations-

skapande. Med dagens nya, effektivare kommunikationskanaler kan man som 

sändare av budskap nästan alltid få någon typ av feedback på informationen man 

spridit.34 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Ibid, 34 
34

 Falkheimer & Heide 2003, 87 

Kommunens 
kommunikation 

Invånarnas 
feedback 

Mening 
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3. Metod  
 

I detta kapitel presenteras de metoder som valts ut och använts i studien samt 

hur urvalet gått till.  

3.1 Val av metod  
Studien har utgått från två stycken kvalitativa forskningsmetoder. Först har in-

tervjuer med kommunernas kommunikatörer genomförts. Med intervju som me-

tod får man möjlighet att nå en djupare förståelse för det område som studeras 

och även en subjektiv tolkning av fenomenet, vilket är en del av vad som söks 

med studien.35 De personer som valts för intervjuerna kommer i studien att re-

presentera den kommun de arbetar för. Det läggs därför inte så stor vikt vid just 

intervjupersonernas upplevelser i sig utan snarare kring hur kommunens kom-

munikation via Facebook fungerar.36 

 

För insamling av digitalt material användes netnografiska observationer. Netno-

grafi är ett relativt nytt begrepp som helt enkelt betyder etnografi på nätet. Etno-

grafi som kan förklaras som en materialinsamlingsmetod med deltagande i fokus. 

Ett av villkoren för att forskningen ska få kallas för netnografi är att det som  

studeras finns på internet, alltså online och har någon koppling till social interak-

tion.37 Genom att titta på kommunernas Facebooksidor och sätta dessa i förhål-

lande till dess syfte gör att man kan se om de lever upp till det som syftet anger. 

Netnografi passar därför bra som metod eftersom huvudtanken är att få en för-

ståelse för den kommunikation och feedback som finns på kommunernas Face-

booksidor.38 En stor fördel med att bedriva forskning med netnografi som metod 

är att mycket av informationen på nätet är baserad på skriftspråket och då inte 

nödvändigtvis kräver någon transkribering.39 

3.2 Urval 

3.2.1 Intervjuer 

Tre kommuner har undersökts i denna studie. Anledningen till att vi valt att un-

dersöka just tre till antalet är för att studien inte ska bli direkt jämförande mellan 

två kommuner men heller inte för omfattande, då både tid och resurser för studi-

en är begränsade. För att eftersträva en geografisk spridning på studien har 

kommuner valts som ligger i olika delar av landet. Kommunerna är Luleå, Karl-

stad och Kristianstad och alla tre har mellan 70-90 000 invånare.40  

 

                                                           
35

 Aspers, P. Etnografiska metoder. Malmö: Liber 2011, 133 
36

 Alvesson, M. Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: Liber 2011, 60 
37

 Ahrne, G & Svensson, P (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 2011, 119 
38

 Ahrne & Svensson 2011, 124 
39

 Ibid, 121 
40

 Statistiska Centralbyrån: Helårsstatistik. Hämtad: 2014-10-21 
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Ett strategiskt urval görs med förhoppning om att få en variation i studiens resul-

tat. Urvalet sker i tre steg; först och främst valde vi att studien skulle riktas in på 

svenska kommuner, därefter valdes tre kommuner utifrån en lista med  

befolkningsmängden för att få ut kommuner som har relativt lika invånarantal. I 

det tredje och sista steget valde vi att det var kommunens kommunikatörer som 

skulle intervjuas till studien då de var de som hade hand om kommunikationen 

via Facebook.41 För att både få en geografisk spridning på studien men även ge 

möjlighet till eventuell generalisering så gjordes ett så kallat representativt urval 

där de tre kommunerna som valts får representera övriga Sverige, och de ligger 

därför i olika delar av landet rent geografiskt sätt.42 Kristianstad i södra, Luleå i 

norra och Karlstad i mellersta Sverige.  

3.2.2 Netnografiska observationer 

För den netnografiska observationen har fokus lagts på Facebook och då enbart 

en månads inlägg på kommunernas sidor. Tanken bakom detta är att det dels kan 

bli för omfattande att undersöka mer än en månad, men också för lite material att 

arbeta med om man hade valt mindre än en månad. Tanke finns också att måna-

den som väljs inte heller ska ha några särskilda högtider eller dylikt i sig, utan ska 

ses som en “vanlig” tid i kommunen, vilket gör oktober som en passande observa-

tionsmånad. 

 

Att inte sociala medier i allmänhet undersöks utan enbart Facebook handlar om 

att en enkätundersökning gjord av SKL visar att kommunernas deltagande på 

exempelvis Twitter och Instagram är mycket lägre jämfört med Facebook.43  

Twitter och Instagram ger heller inte kommunerna riktigt samma möjligheter 

som Facebook när det gäller interaktion och informationsspridning. Ett exempel 

på det är att Twitterinlägg enbart får bestå av 140 tecken, vilket kan skapa svå-

righeter då en del budskap kräver mer utrymme. Instagram är i huvudsak baserat 

på bilder vilket gör att man som kommunikatör alltid måste ha en bild med, vilket 

kanske inte är relevant för informationen som ska kommuniceras.  

 

3.3 Tillvägagångssätt  
Intervjuerna och observationerna gjordes under studiens första fas. Då intervju-

svaren präglar resultatet är detta en förutsättning för att kunna studera  

kopplingar mellan syftet och resultaten.  

3.3.1 Intervjuer 

Den första kontakten med de tre intervjupersonerna togs via e-post. Syftet är att 

få ett medgivande att de valda kommunerna är villiga att delta i studien och dela 

med sig av information och eventuella dokument. Intervjuerna skedde sedan via 

                                                           
41

 Trost, J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 2012, 32-33 
42

 Trost 2012, 29 
43

 Sveriges Kommuner och Landsting: Facebook populäraste sociala mediet för kommunerna. Häm-
tad: 2014-10-21 
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e-post av anledningen att det inte är möjligt att ta oss till kommunerna, då de inte 

ligger oss geografiskt nära. Ett formulär sammanställdes med intervjufrågor som 

bifogades till kommunikatörerna på respektive kommun så att de kunde fylla i 

svaren och därefter skicka tillbaka till oss. Intervjuerna är strukturerade och be-

står av korta och enkelt formulerade frågor, för att undvika oklarheter och miss-

förstånd. Frågorna delas upp i ämneskategorier vilket gör det lättare att följa  

en given struktur samt att de formuleras för att undvika ja- och nej-svar.  

 

Det är ett medvetet val att bifoga ett externt formulär istället för att låta intervju-

personerna svara direkt i ett e-postmeddelande. Avsikten är att de ska lägga ner 

mer tid och tanke bakom svaren, jämfört med om de svarar direkt i ett e-

postmeddelande. Att ge intervjupersonen möjlighet att skriva ned sina svar och 

tid för formulering ger oftast en samling genomtänkta svar i jämförelse med en 

formell face-to-face intervju.44 E-postsvaren utvärderades och en genomgång av 

likheter och skillnader utfördes. Allt eftersom svaren undersökts dök det upp fler 

frågeställningar och då vi kände att kontakten var god med intervjupersonerna 

kunde följdfrågor också skickas via e-post. Kompletteringen av frågorna gjorde 

att resultatet kunde urskiljas tydligare samt att vi fick en tydligare bild av hur vi 

skulle presentera resultatet.  

 

Följande är ett urval från det frågeformulär som skickades till kommunens kom-

munikatörer. Frågorna är utformade för att få svar på studiens frågeställningar. 

Respondenterna ombads också att ge exempel för att öka förståelsen för arbetet 

de utför. 

 

Först ställdes frågor kring kommunernas syfte med att ha en Facebooksida samt 

hur mycket och vilken information de sprider.  

Vilket är syftet med kommunens Facebooksida? 

Vilken typ av information sprider ni via Facebooksidan? 

Har ni något mål för hur mycket ni ska publicera? 

 

Därefter utformades frågorna för att ta reda på om feedbacken har någon  

betydelse för hur de bedriver kommunikationen. 

Hur ser ni på kommunikationen till era följare? 

Upplever ni något gensvar från följarna? 

Är det viktigt med feedback (i form av gilla-markeringar kommentarer och 

delningar) för hur ni bedriver kommunikationen via Facebook? 

Hur värderar ni antalet följare ni har på Facebooksidan? 

Arbetar ni aktivt för att få fler följare? 

 

 

                                                           
44
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Avslutningsvis ställdes frågor som rörde forskningsfrågan kring policys och  

riktlinjer för sociala medier.  

Har ni någon policy, några riktlinjer eller dylikt som ni arbetar efter? 

Har ni tagit del av SKL:s styrdokument kring sociala medier? 

3.3.2 Netnografiska observationer 

Netnografi är byggt på fältarbete på nätet och innebär deltagande-observerande 

forskning. För att nå förståelse används vanligtvis datorstödda kommunikationer 

som informationskälla.45 De netnografiska observationerna genomfördes genom 

insamling av arkivdata, det vill säga att informationen kopierades från kommu-

nernas Facebooksidor och vi hade därmed själva ingen inverkan på  

innehållet.46 Under en dag observerades data från första till sista oktober. Då alla 

inlägg sparas var det relevant att gå tillbaka i arkivet en månad för att observera. 

Datainsamlingen utfördes manuellt vilket för oss var möjligt då det var begränsad 

mängd data som samlades in. 

 

När det gäller de inlägg som kommunerna gjort har fokus legat på att titta på  

vilken typ av information det innehåller, om det är bilder eller filmer bifogade 

samt hur feedbacken på inläggen ser ut. Djupare observationer än så har inte 

gjorts då det inte är relevant för denna studie. Till en början sorterades all data i 

preliminära kategorier för att sedan organisera dem och bilda relevanta katego-

rier för studien.47 Alla inlägg transkriberades och tid, datum och innehåll angavs i 

en egenutformad mall. Tyngdpunkten låg på hur många inlägg kommunerna pub-

licerade, detta för att sedan kunna jämföra med hur kommunikatörerna uttrycker 

sina mål och syfte med antal inlägg.   

 

Valet av oktober månad underlättar undersökningsarbetet då inläggen ligger 

nära till hands och kommunerna har samma förutsättningar då vi inte tidigare  

begrundat någon av kommunernas inlägg på Facebook.  

 

I nästa kapitel som berör resultat och analys presenteras vad vi fick ut av obser-

vationerna samt ställa kommunernas tillvägagångssätt mot varandra för att se 

eventuella samband och skillnader, samt dra paralleller mellan  

observationerna och intervjuerna.  

 

 

 

 

                                                           
45

 Kozinets 2011, 89 
46

 Ibid, 138 
47

 Ibid, 148 



15 
 

4. Resultat och analys 
 

I följande kapitel redovisas studiens resultat och analys. Kapitlet är indelat efter 

de kommuner som studerats. Resultatet från studiens båda metoder är samman-

vävda i texten för att ytterligare svara på studiens andra forskningsfråga som 

handlar om att jämföra de utvalda kommunerna. Underrubrikerna syfte, riktlinjer 

och feedback är grundade på den första forskningsfrågan och dess följdfrågor. 

 

Studiens respondenter är alla kommunikatörer på de kommuner vi valt att  

undersöka. Personen i fråga är uttalat ansvarig för kommunens Facebooksida.  

Luleå kommun: Andreas Johansson, kommunikatör. 

Karlstad kommun: Emma Kraft, kommunikatör. 

Kristianstad kommun: Malin Bergkvist, kommunikationsstrateg. 

4.1 Luleå kommun 

4.1.1 Syfte 

En del av studiens första forskningsfråga berör huruvida kommunen har ett syfte 

med den kommunikation som bedrivs via Facebooksidan och hur de i sådana fall 

lever upp till detta. När Andreas Johansson på Luleå kommun fick frågan om vil-

ket syfte kommunen har med att ha en Facebooksida svarade han följande: 

 

Syftet är att sprida information runt kommunens verksamheter, starta  

dialog med invånarna och öka engagemanget runt våra verksamheter.48 

 

Centralt i detta uttalande är orden dialog och engagemang. Andreas vill med sitt 

uttalande understryka att dialogen med invånarna är en mycket viktig del i kom-

munikationsarbetet. Genom att få feedback kan en kommun få bekräftelse på vad 

som behöver förbättras men också vad som redan är bra. I Luleå kommuns fall  

innebär det att man som kommunikatör bör lägga ned tid och engagemang på att 

locka följarna till att delta i diskussioner och uttrycka sina åsikter eller synpunk-

ter på Facebooksidan, om de vill uppnå sitt syfte till fullo.   

 

Enligt observationen av Luleå kommuns Facebooksida kan man se att under  

oktober månad så är det huvudsakligen information om evenemang, driftstör-

ningar samt nyheter som delas. Under månadens början uppdaterades sidan  

endast 3 gånger under 15 dagars tid och den information som delades var en  

inbjudan till ett informationsmöte, meddelande om ett byte av lokal för ett  

lunchdisco samt en uppmaning till att delta i en medborgarundersökning. Under  

månadens resterande dagar uppdaterades sidan med ungefär ett inlägg per dag, 

och vissa dagar något fler. Inläggen innehöll information om kommande  

                                                           
48 Andreas Johansson, Luleå kommun 
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evenemang i kommunen, driftinformation, uppmaning om försiktighet i trafiken 

samt bilder från den höstfestival som ägt rum i slutet av månaden. 

 

Kommunen lever upp till syftet på så sätt att de sprider information om de verk-

samheter och evenemang som sker i kommunen. Det är dock ett fåtal inlägg som 

bjuder in till dialog med invånarna, vilket Andreas menar är ett av Face-

booksidans huvudsyften. Många av inläggen som innehåller evenemangsinforma-

tion eller kriskommunikation hänvisar till Luleå kommuns hemsida om man som 

besökare vill veta mer. Sammanlagt har kommunen publicerat 16 inlägg under 

oktober månad. Enligt Andreas är målet att publicera ca tre till fem stycken inlägg 

per vecka, en summa som han menar kan ökas om det händer något särskilt i  

kommunen. Genomsnittligt sett så har Luleå kommun uppnått sitt mål med antal 

inlägg per vecka. 

 

Luleå kommuns kommunikation via Facebook kan kopplas till den så kallade 

transmissionsmodellen.49 Andreas talar om dialog med invånarna men observa-

tionen av Facebooksidan visar att detta för närvarande inte är aktuellt i Luleås  

kommunikation utåt. Känt för transmissionsmodellen är att de som tar emot  

budskapet är passiva till informationen vilket också bekräftades genom observa-

tionen där man kunde se att flertalet inlägg inte hade fått varken gilla-

markeringar eller kommentarer från följarna.50 Vad som kan antas är att Luleå 

kommun har en önskan om att sprida meningsskapande budskap där relationer 

bildas och stärks genom kommunikationen. Man kan dock ställa sig kritisk till om 

detta kan uppnås genom den typ av kommunikation som sker idag. Budskap och 

målgrupp måste eventuellt preciseras ytterligare med ett mottagarperspektiv för 

att en dialog ska skapas från kommunens sida och därigenom få en meningsska-

pande kommunikation där dialogen blir central.51 

4.1.2 Riktlinjer 

Enligt Kraft och Strandberg är det ett måste för en organisation att ha en kom-

munikationsstrategi.52 I och med de nya mediernas framkomst, och som effekt av 

dem, även sociala medier, har många kommuner valt att utforma en specifik stra-

tegi för just sociala medier. Då sociala medier är så pass utvecklat som det är idag 

så är det många kommuner som arbetar efter riktlinjer eller en policy för att 

kommunikationen ska ske professionellt samt att de anställda förhåller sig på 

samma sätt när de kommunicerar eller bemöter synpunkter. En policy innehåller 

ofta information om varför kommunen verkar på sociala medier samt hur man 

som anställd bör uttrycka sig.53 
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SKL, Sveriges kommuner och Landsting, är en arbetsgivar- och intresseorganisa-

tion som innefattar alla Sveriges 290 kommuner och 20 landsting. SKL:s huvud-

uppgift är att finnas som ett stöd samt utveckla verksamheten hos dessa.  

Organisationen fungerar också som ett nätverk för kunskapsutbyte och en av  

deras roller är att erbjuda rådgivning till medlemmarna.54 Alla tre undersökta 

kommuner hade tidigare tagit del av SKL:s riktlinjer som utfärdades 2010, som 

en checklista om hur man bör verka på Facebook och andra sociala medier.55  

Luleå kommun svarar att de delvis utgick från SKL:s rekommendationer när de  

utfärdade sin egen policy för sociala medier. 

 

Då en del av forskningsintresset ligger i att undersöka hur kommunerna förhåller 

sig till eventuella riktlinjer är första steget att ta reda på om de hade några  

sådana att följa och hur kommunikationsprocessen är tänkt att se ut. Nämns  

ordet dialog eller interaktion på något ställe eller är riktlinjerna transmissionsin-

riktade? Alla tre kommunikatörer bifogade ett dokument med fastställda riktlin-

jer. De svarade också tydligt att om någon förvaltning vill använda sig av ett soci-

alt medie så är det viktigt att läsa igenom fastställda riktlinjer eller  

strategier innan. 

 

Luleå kommun har fastställda riktlinjer för användandet av sociala medier som 

kommunikationskanal. Här kan man utläsa att frågor som ställts på sidan ska få 

svar inom 24 timmar med undantag för röda dagar. Man ska också ange vem som 

svarar och hens titel. Kommunen har en manual att förhålla sig till när det gäller 

att ge svar på kommentarer eller inlägg på sidan, vilket tyder på att dialog efter-

strävas i kommunikationen likt den meningsskapande modellen. Genom manua-

len kan kommunikatörerna, eller den person som ska svara, enkelt se hur de ska 

förhålla sig till de olika typer av inlägg som kan postas av följarna. 

 
Bild 1: Luleå Kommuns svarsflöde för sociala medier. 
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4.1.3 Feedback 

Gilla-knappen på kommunernas Facebooksida är ett av de mest effektfulla sätten 

att sprida informationen de sänder ut. Då gilla- och delaknapparna automatiskt är 

integrerade i Facebooksidorna gör detta att det är lätt att både dela och gilla  

inlägg, vilket i sin tur gör att de sprids och andra kan se dem.56 

 

Med feedback i detta avseende menas kommentarer, gilla-markeringar och  

delningar på kommunernas enskilda inlägg. Det är viktigt för alla tre kommuner 

att det förs en god dialog med invånarna via Facebook för att uppnå interaktion, 

vilket studiens resultat genomsyras av. Under intervjuerna låg intresset i att  

undersöka om följarna gav något gensvar på deras inlägg. 

 

Luleå kommun hade vid observationstillfället 3565 stycken följare.57 Andreas  

Johansson på Luleå kommun berättar att de får mest feedback i form av  

kommentarer eller frågor kring driftstörningar eller underhåll vilket kommunens 

kundservice hanterar. Det är också mestadels positivt gensvar från de som följer 

vilket Andreas uppskattar då han menar att kommunen inte är ute efter att få så 

många följare som möjligt, utan hellre ser att de som följer Facebooksidan är  

intresserade och verkligen vill ha den information som sprids. De arbetar därför 

inte med annonsering och dylikt utan fokuserar på god kvalitet på det innehåll 

som publiceras. 

 

Det inlägg som fått flest antal gilla-

markeringar på Luleå kommuns Facebook-

sida är från den 29 oktober och innehöll 

bilder på förberedelser inför den höst-

festival som skulle hållas de kommande 

dagarna. Inlägget har fått 55 stycken gilla-

markeringar, men inga kommentarer eller  

delningar. Detta är, till skillnad från de 

andra kommunerna som observerats, ett 

mycket litet antal. I förhållande till antal  

följare som Facebook-sidorna har så är det 

trots allt siffror som talar om hur  

engagemanget ser ut bland kommunens  

invånare. 

 
Bild 2: Luleå kommuns Facebooksida.  

Hämtad: 2014-11-24 
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4.2 Karlstad kommun 
 

4.2.1 Syfte 

Karlstad kommun har en önskan om att skapa en relation till sina medborgare. 

Emma Kraft på Karlstad kommun berättar: 

 

Vi vill finnas där kommuninvånarna är, för att ge god service och snabb in-

formation vid kriser och störningar, ta vara på invånarnas synpunkter och 

förslag samt skapa förtroende och bidra till stolthet och gemenskap. På det 

sättet kan vi även bidra till att stärka både kommunens och Karlstads  

varumärke.58 

 

Vid observationen av Karlstad kommuns Facebooksida kunde man se att de flitigt 

använder sig av bilder till de inlägg som publiceras. Oavsett vilken typ av  

information som delades så fanns det i de flesta fall en bild, länk eller ett filmklipp 

med. Den information som delades innehöll bland annat information om olika  

evenemang i kommunen, meddelande om driftstörningar samt uppmaningar till 

att engagera invånarna i form av tävlingar eller delning av invånarnas egna bilder 

från kommunen. Man kunde tydligt se att kommunen försökte skapa en gemen-

skap med invånarna i form av exempelvis bilddelningen. De inlägg där invånar-

nas bilder var publicerade fick ett stort antal gilla-markeringar vilket man då kan  

uppfatta som ett uppskattat inslag i kommunikationen. 

 

Karlstad kommun har som mål att publicera mellan ett och tre inlägg per dag. I 

oktober publicerades 19 inlägg på sidan och under några dagar publicerades fler 

än ett inlägg per dag. Det fanns enligt observationen inte heller några längre  

uppehåll i publiceringsfrekvensen utan sidan uppdaterades med jämna  

mellanrum under hela månaden. 

 

Karlstad kommuns kommunikation via Facebook är ett tydligt exempel på hur de 

teoretiska perspektiven som ligger till grund för studien kan kombineras, vilket 

också omnämnts i avsnittet om teori. När det är information som ska spridas 

snabbt vid exempelvis kriser eller samhällsstörningar så är transmissionsmodel-

len mycket lämplig, men i övriga fall riktar Karlstad in sig på meningsskapande 

kommunikation som bygger relationer och stärker varumärket “Karlstad”.  

Eftersom de frekvent använder sig av bilder i sin kommunikation kan man också 

tolka det som att de önskar väcka känslor eller uppmärksamhet vilket också  

kopplas samman med meningsskapande kommunikation. 

 

4.2.2 Riktlinjer 

Emma Kraft på Karlstad kommun menar att alla redaktörer eller ägare till en  
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Facebooksida på kommunen känner till deras riktlinjer. Hon berättar att  

dokumenten innehåller information om hur snabbt de bör svara på inlägg, vilken 

typ av innehåll de bör radera samt hur de ska förhålla och uttrycka sig i sin  

kommunikation. För Karlstad är det viktigt att riktlinjerna följs och att alla är  

medvetna om dem. I Karlstad kommuns riktlinjer för sociala medier finns ett  

avsnitt som rör dialog med medborgarna, vilket tyder på att kommunikationen i 

huvudsak inte är ämnad att ske enligt transmissionsmodellen. I avsnittet om  

medborgardialog kan man läsa följande:  

 

Vi använder sociala medier för att utveckla dialogen med medborgarna och 

förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Vi får hjälp av medborgarna att hitta 

idéer som kan förbättra våra tjänster och får även en personligare och mer 

direkt dialog med Karlstadsborna.59 

 

4.2.3 Feedback 

Vid observationstillfället hade Karlstad kommun flest antal följare, med sina  

23 039 gilla-markeringar är de den kommun i Sverige som flest invånare följer, 

förutsatt att alla bor i Karlstad.[60][61] Karlstad är den enda av de tre kommunerna 

som arbetar aktivt med att få fler följare till sin sida. Antalet följare kan för Karl-

stad ses som ett resultat av svaret som Emma Kraft gav i intervjun: att de ofta får 

beröm när det gör något bra, invånarna visar på Facebooksidan att de är stolta 

över sin stad samt att de gärna hjälper till att sprida viktig information. Trots att 

Emma inte uttryckte det själv så kan en slutsats dras kring att gensvaret från  

invånarna har stor betydelse för engagemanget på Facebooksidan. 

  

På Karlstad kommuns Facebooksida fanns 

det många inlägg där responsen var stor. 

Det inlägg som fått flest antal gilla-

markeringar var från den 31 oktober där 

ett ålderdomshem i kommunen fått besök 

av alpackor. Detta inlägg fick 446 gilla-

markeringar, 11 kommentarer och 20 del-

ningar, vilket tyder på stort intresse hos 

följarna. Siffrorna är också ett resultat av 

att Karlstad är den kommun i Sverige som 

har flest antal följare, som tidigare nämnts.  

 

 
Bild 3: Karlstad kommuns Facebooksida.  

Hämtad: 2014-11-24 
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4.3 Kristianstad kommun 

4.3.1 Syfte 

När det gäller Kristianstad kommun och deras Facebooksida menar Malin Berg-

kvist att syftet med deras kommunikation är följande: 

 

Sidan ska vara en kanal in till kommunen. Här för vi dialog och svarar på 

medborgarnas frågor. Vi ska vara proaktiva och ge svar på vanliga frågor 

och även marknadsföra olika evenemang.62 

 

Även här används ordet dialog vilket gör att en analys av aspekter kring feedback 

och engagemang är av intresse. Observation av Kristianstad kommuns  

Facebooksida visar att kommunen öppnade upp för följare att göra inlägg först i  

början av oktober i år, vilket gjorde det möjligt för invånarna att skriva  

meddelanden till kommunen. Detta gör att det finns större möjlighet för Kristian-

stads medborgare att få kontakt med kommuntjänstemännen samt få svar även 

via Facebook, alltså en ny kommunikationskanal till kommunen. Facebooksidan 

uppdaterades ungefär varannan dag med inlägg som innehöll information om 

kommunens olika uppdrag, driftinformation samt bilder från händelser i kom-

munen. 

 

Facebooksidan innehåller, precis som Malin beskriver, även mycket information 

kring evenemang och många av inläggen hänvisar till externa hemsidor där det 

finns ytterligare information om biljetter och dylikt. Man uppmärksammar också 

invånare som deltagit vid tävlingar av olika slag samt en hjälpsam medborgare 

som lämnat in ett borttappat föremål på kommunens kontor, vilket engagerar  

Facebooksidans följare och bidrar till flera kommentarer och gilla-markeringar. 

 

Under oktober månad publicerades sammanlagt 19 inlägg på Facebooksidan.  

Malin menar att målet är att ha ett jämnt flöde på den information som delas via 

sidan och man försöker undvika att publicera för mycket på samma gång.  

Observationen visar att under oktober så är det endast en dag då kommunen har 

publicerat två inlägg under samma dag. Eftersom kommunen nyligen öppnat för 

inlägg från följare kan Malin nu arbeta strategiskt genom att bjuda in till en me-

ningsskapande dialog redan från början. Genom att engagera invånarna till att 

delta i diskussioner och bidra med innehåll så finns det möjlighet att skapa goda 

och långvariga relationer till kommunens följare. Om Malin inte arbetar aktivt för 

att bygga relationer och sprida meningsskapande budskap finns det risk att  

kommunikationen enbart kommer ske likt transmissionsmodellen i fortsät-

tningen, vilket inte kommer att bidra till dialog och syftet med Facebooksidan  

kommer då inte heller att uppnås.63 
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4.3.2 Riktlinjer 

Malin Bergkvist på Kristianstad kommun meddelar att de har en framtagen  

strategi för sociala medier samt rutiner för att starta och underhålla sociala  

medier. Strategin och rutinerna är lättillgängliga via kommunens intranät och 

uppdateras regelbundet i och med teknikens utveckling. Följande är ett utdrag 

ur detta dokument: 

 

Publicera regelbundet inlägg för att skapa interaktion. Kommunikationen 

bör i enlighet med vår kommunikationspolicy vara enkel, öppen och  

offensiv.64 

 

Ordet “interaktion” nämns i Kristianstad kommuns riktlinjer vilket tyder på att 

kommunikationen förväntas ske enligt den meningsskapande modellen. Något 

Kristianstad kommun exempelvis har fastställt i sitt dokument kring sociala  

medier är att kontot inte får lämnas obevakat under semestertider eller sjukfrån-

varo och Malin svarar i intervjun att de har som mål att svara på inlägg från  

följare inom 24 timmar. 

4.3.3 Feedback 

Vid observationstillfället var det 769 stycken som följde Kristianstad kommun.65 

Malin Bergkvist på Kristianstad kommun talar om att dialogen mellan invånare 

och kommun är öppen och attityden är positiv och vänlig överlag. Även kommu-

nikationen mellan invånarna fungerar väl och de som skriver kan lära av var-

andra och visar tacksamhet för de svar man får.  

 

Malin berättar också att antalet gilla-markeringar eller kommentarer inte är det 

viktigaste utan lägger mer vikt i hur många följare ett inlägg når vilket hon med 

hjälp av ett verktyg på Facebook kan se i exakt antal. Hon menar att man märker 

vilka ämnen som intresserar följarna och därför anpassas informationen som  

publiceras efter detta. Om följarna inte visar något gensvar i form av gilla-

markeringar eller kommentarer så menar Malin att de då börjar fundera på om 

Facebook är rätt typ av kommunikationskanal för just den informationen. Hon 

vill inte att det ska upplevas som tvång att interagera med kommunen utan öns-

kar att följarna interagerar av egen lust då de har ett specifikt ärende, en syn-

punkt eller någon kommentar på informationen i fråga.   
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Malin Bergkvist är den enda som uttalar sig om att nå ett specifikt mål när det  

gäller antalet följare på Facebooksidan, samtidigt förklarar hon att de dock inte  

arbetar aktivt för att locka fler. 

 

Vi har just nu följande mål; 26/8 2014 hade vi 344 gillare. Juni 2015 ska vi 

ha 1000 gillare. Vi är snart uppe i 1000 gillare och då får vi revidera  

målet.66 

                                    

 

Sett till att Kristianstad kommuns  

Facebooksida är relativt sena med att 

använda mediet så finns det förståel-

se för att de sätter upp mål kring hur 

stort antal som ska följa sidan.  

I Kristianstad var det inlägget om en  

nyinstallerad cykelpump i kommunen 

den 4 oktober som genererade mest  

feedback. Med 190 stycken gilla- 

markeringar, 13 kommentarer och  

13 delningar är det inlägget som är  

populärast på Kristianstads Facebo-

oksida under oktober månad. 

 
Bild 4: Kristianstad kommuns Facebooksida. 

Hämtad: 2014-11-24 

 

Luleå och Karlstad kommun värderar inte antalet gilla-markeringar högt, snarare 

koncentrerar de sig på hur dialogen förs och hur engagerade följarna är som väl 

följer. I Kristianstad kommun menar man att antalet gilla-markeringar, kommen-

tarer och delningar inte är det viktigaste med kommunikationen på Facebooksi-

dan. Man menar istället att man genom Facebooks integrerade verktyg kan se på 

hur många följare inlägget har nått ut till och därigenom se om ämnet är intres-

sant eller inte. Det kanske också är därför mycket av informationen berör just 

krisinformation om samhällsstörningar då det är dessa inlägg som enligt kom-

munikatörerna lockar flest följare. 

 

Vi vill dock tro att antalet gilla-markeringar i grund och botten spelar roll för  

kommunernas Facebookaktivitet. Hade endast ett fåtal personer följt kommu-

nens Facebooksida hade det antagligen inte funnits samma engagemang från  

kommunikatörernas sida att vilja publicera inlägg med information. Att få en  

gilla-markering eller kommentar på ett inlägg ger samtidigt bekräftelse på att 

deras arbete uppskattas och att det finns invånare som vill ta del av  
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informationen. Man kan dock tolka det som att om dessa fåtal personer är mycket 

aktiva och fört dialog med kommunen så hade också kommunikationen fått mer 

betydelse och mening. Feedback och dialog är alltså en viktig del och väger tyngre 

än det antal som följer sidan. 

 

4.4 Sammanfattande analys 
Efter att intervjuerna och de netnografiska observationerna genomförts kunde 

frågeställningarna preciseras och fastställas ytterligare. Alvesson påpekar att öp-

penheten och flexibiliteten i en undersökning är en viktig del då det är vanligt att 

frågeställningarna ändras under studiens gång.67 

 

Facebook som kommunikationskanal bör ses som en tvåvägskommunikation  

mellan kommunen och invånarna. Detta för att, då det används rätt, kan vara  

tidsbesparande och effektivt. Invånarna kan också se detta som en källa till snabb 

information. Kriskommunikation som kan ta längre tid att få ut på hemsidan kan 

med fördel också publiceras på Facebook. Fördelen med tvåvägskommunikatio-

nen är att så länge kommentarsfältet är öppet så är det fritt för de som följer 

kommunen att kommentera, ställa frågor eller ge synpunkter. Detta kan i sin tur 

leda till att följarna på Facebooksidan får ta del av ytterligare och tydligare in-

formation av varandra. 

 

Kommunernas Facebooksidor är, som tidigare nämnt, observerade under okto-

ber månad vilket innebär att studien har en begränsad tidsram att gå efter. Där-

med tas det inte hänsyn till om det var uppehåll i inläggen för att någon var från-

varande eller om det skedde någon särskild händelse i någon av kommunerna.  

 

Önskan om en meningsskapande kommunikation 

Man kan se att kommunernas uttalade syften går hand i hand med varandra, men 

att kommunikationen trots detta ser mycket annorlunda ut. Huvudsyftet är att 

vara en kommunikationskanal, bland andra, in till kommunen. God service och 

snabb information vid kriser samt att föra dialog med medborgarna är också  

centrala utgångspunkter för kommunerna, vilket tyder på en önskan om en  

meningsskapande kommunikation. Det är också vanligt att dela med sig av  

information kring evenemang och händelser i kommunen. Observation av kom-

munernas Facebooksidor visade dock att aktiviteten för att väcka engagemang 

genom inläggen är låg. I observationen kunde man se att det enbart var Karlstad 

som publicerade innehåll som invånarna själva skapat i form av fotografier. Kris-

tianstad publicerade delningar från invånare som exempelvis vunnit en tävling, 

vilket skapar ett personligt uttryck men som inte direkt bidrar till vidare enga-

gemang för Facebooksidan hos invånarna. 
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Eftersom alla tre kommunerna har fastställda policys eller riktlinjer för sin  

kommunikation kan man med fördel koppla samman dessa med de observationer 

som gjorts för att ta reda på huruvida de följs och levs upp till. En policy för socia-

la medier hos en kommun kan lätt ändras från ett transmissionssynsätt till en  

meningsskapande kommunikation genom att integrera ett avsnitt som bjuder in 

till diskussion.  

 

Betydelsen av riktlinjer 

Riktlinjer och policys underlättar arbetet och ser till att kommunens anställda har 

ett gemensamt språk på sociala medier. Om kommunikatören eller den ansvarige 

för Facebooksidan inte är närvarande blir det också enklare för en annan medar-

betare att utföra arbetet om det finns tydliga riktlinjer att verka efter. I Karlstads 

policy, som är den mest utvecklade och förklarande, finns både förklaring av cen-

trala begrepp, strategier i kommunen samt hur man bör förhålla sig till  

Facebook både privat och på arbetet. 

 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har lagt en bra grund som utfärdat all-

männa riktlinjer för hur kommuner bör agera på sociala medier. SKL nämner ing-

enting om hur kommunikationen praktisk ska gå till utan tar istället upp de juri-

diska aspekter som rör området.68 En fördel med riktlinjerna som SKL utfärdat är 

att de kommuner som är nya på Facebook kan ta del av dem och utgå från dessa 

när de sedan ska utfärda sina egna riktlinjer.  

 

Om kommunerna inte har en policy eller riktlinjer att förhålla sig till hade  

kommunikationen förmodligen inte varit lika tydlig för kommunikatörerna och 

kommunen hade eventuellt inte heller lagt tid och engagemang på en Facebook-

sida. Riktlinjer och policys är inte enbart viktiga för att veta hur man ska förhålla 

sig utan även för att veta syftet och anledningen till att finnas på sociala medier.  

Tonen på inläggen hade kunnat bli annorlunda och aktiviteten mer sporadisk 

utan några riktlinjer att förhålla sig till. 

 

Kommunerna svarar i intervjuerna att det är en självklarhet att följa sina uppsat-

ta riktlinjer men ingen påstår att det är ett måste. De menar att man kan pröva sig 

fram vad som fungerar men ändå måste ha sunt förnuft. Genom kontakten med 

kommunikatörerna fick vi se många olika typer av styrdokument som de använ-

der sig av vid arbetet med sociala medier. Detta tyder på att kommunikationen 

tas på allvar och att de ser seriöst på arbetet och kontakten med medborgarna via  

Facebook. Dock kan man ställa sig kritisk till hur utförliga dessa policys eller 

styrdokument kan vara. En allt för omfattande policy med många riktlinjer och 

ämnen att förhålla sig till kan snarare verka hämmande än inspirerande för en 

kommunikatör. Tvärtom kan en obearbetad policy också bidra till otydlighet och 

ojämnhet i kommunikationen. Alltså är det viktigt även som kommunledning att 
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se på styrdokument och policys ur en kommunikatörs ögon för att både se till att  

kommunikationen sker på ett bra sätt men inte blir allt för strikt vilket kan ha  

negativa effekter på exempelvis meningsskapande budskap. Om kommunikatö-

ren har en idé som kan bidra till meningsskapande kommunikation men hämmas 

av en policy kan bidra till att Facebook som kommunikationskanal inte utvecklas 

som planerat. En för strikt policy kan också leda till att feedbacken från invånarna 

inte heller blir som förväntad. Tonen som kommunikatören använder ut mot in-

vånarna kan upplevas på olika sätt och detta är något att ta hänsyn till om man 

vill ha feedback på sina inlägg. 

 

Tydliga likheter finns i de tre kommunernas riktlinjer och policys då det exem-

pelvis föreslås svara på inlägg med en lätt och positiv ton samt att språket ska 

vara enkelt och lättförståeligt. Det upplevs som att policyn och riktlinjerna är en  

rekommendation snarare än fastställda regler. De svar intervjuerna gett visar 

tydliga tecken på att det finns en gemensam uppfattning bland kommunikatörer 

kring hur man bör förhålla sig på Facebooksidan. 

 

Något som gör att människor blir involverade i innehållet på en webbplats eller 

Facebooksida är interaktiva verktyg som bygger upp deras intresse. Ett exempel 

på detta är möjligheten för följare att posta egna inlägg som alla tre kommuner 

valt att ha. Detta ger besökarna möjlighet att fördjupa sig i innehållet genom att 

ställa frågor till sådant som är oklart.69 

 

Rollerna förändras 

Gränsen mellan sändare och mottagare har allt mer suddats ut i och med att det 

nu finns möjlighet för invånarna, som teoretiskt sett är mottagare, att byta roll 

och istället bli sändare av budskap på kommunens Facebooksida. Detta nämndes 

också utav Malin Berkvist på Kristianstad kommun som menade att invånarna 

kan hjälpa varandra att ge svar på frågor i diskussionerna som pågår på Facebo-

oksidan. 

 

Det är den sociala interaktionen i form av budskap som sänds och feedback som 

skickas tillbaka som präglar de sociala medierna och den kommunikation som  

pågår där. Det är därför ett mycket intressant ämnesområde då kommunikatio-

nen idag blir allt mer inriktad mot meningsskapande och feedback ses då som en  

självklar del av processen. Feedback är ett fenomen som bidrar till förändring och 

utveckling av kommunikationen och den ser idag annorlunda ut jämfört med  

tidigare då transmissionsmodellen var mer central. Sammantaget kan man alltså 

se att feedback är något som bidragit till att meningsskapande kommunikation 

via sociala medier blir vad det är menat till. För att kunna bygga relationer via 

sociala medier krävs interaktion mellan flera individer och därigenom är feed-

back en mycket viktig del av kommunikationen. Kommunen måste alltså ha  
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möjlighet att ta emot feedback och använda denna för att utveckla och skapa kon-

takt med de följare Facebooksidan har. De netnografiska observationerna har 

visat på att antalet följare på Facebooksidan inte har avgörande betydelse för hur  

kommunerna väljer att bedriva sin kommunikation. 

 

Man kan också se att dialog, interaktion och kommunikation är tre viktiga ledord 

i kommunernas användning och kommunikation med invånare via Facebook. 

Trots att feedback och gensvar varierar på Facebooksidorna tyder det ändå resul-

tatet på att detta inte har någon större betydelse för hur kommunikationen  

bedrivs.  

 

Karlstad arbetar för att få fler följare trots att de i dagsläget har flest i Sverige. En 

motfråga som kan ställas gällande följare på kommuners Facebooksidor är om  

antalet spelar någon roll eller inte för hur kommunikationen bedrivs. Eftersom 

man inte når ut till hela kommunbefolkningen via Facebook behöver ändå tid  

läggas på andra informationskanaler där informationen når de som inte finns på 

Facebook. De intervjuade menar dock att man kan underlätta arbetet och arbets-

uppgifterna om invånarnas frågor ställs på Facebook och det bildas en dialog där, 

gentemot om de istället ska ringa och e-posta in till kommunen, vilket Andreas 

Johansson på Luleå kommun också påpekar är en fördel. 

 

Jämnt flöde av inlägg 

Genom undersökningen av innehållet på kommunernas Facebooksidor kan man 

se att de håller ett jämnt flöde. Som resultatet visade så uppdaterar alla tre  

kommuner flitigt och frekvent, med vissa toppar vid eventuella evenemang eller 

händelser. Något vi reagerade på under observationerna var i hur få inlägg  

kommunikatörerna aktivt bjuder in till dialog. De sa alla i intervjuerna att det var 

viktigt att föra en dialog och deras riktlinjer pekar på vikten av en meningsska-

pande kommunikation, men trots det är de flesta inläggen inriktade på enbart  

information likt transmissionsmodellen. De hade antagligen vunnit både fler  

engagerade följare och mer aktivitet om de bjöd in till interaktion genom att  

exempelvis ställa fler direkta frågor eller hålla i tävlingar. Det kan vara så att  

kommunerna ser dialog som en situation då de svarar på medborgarnas kom-

mentarer eller inlägg på sidan, men enligt vår uppfattning kan det vara av värde 

att även dialogen startas från kommunens sida. 

 

Ingen av de tre kommunerna meddelar att de har några större problem med  

negativ feedback och detta kan ses som ett tecken på att de är närvarande på  

respektive Facebooksida och vet hur de ska bemöta sina följare. I två av de tre  

policydokumenten som tagits del av står det att brottsliga och olämpliga inlägg 

som exempelvis hets mot folkgrupp, hot och kränkningar bör raderas omedel-

bart. Detta är i praktiken svårt att observera då vi tagit del av inläggen i efterhand 

och inte har information om huruvida ett inlägg raderats. 
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Resultatet av de inlägg med mest feedback på varje kommuns Facebooksida visar 

att det inte är någon form av inbjudande inlägg för invånarna att delta i. Det  

handlar främst om information och meddelande om nöjen vilket kan ses som  

transmissionsinriktade inlägg. Dock behöver inte detta vara avsikten, då inläggen 

till en början inte nödvändigtvis är menade att skapa diskussion, men efter att 

följarna gillat, kommenterat eller delat blir dessa inlägg genast inriktade mot en 

meningsskapande kommunikation. 

 

Observationen är sammantaget mycket kvantitativ på så sätt att fokus mest legat 

på mängd och antal i form av antal följare, antal gilla-markeringar och så vidare. 

Men eftersom endast tre kommuner observerats gjorde detta att den kunde be-

hålla sin kvalitativa utgångspunkt och området kunde därmed undersökas djupa-

re. Ur ett kvalitativt perspektiv visar observationerna på mycket informativt in-

nehåll vilket kan tänkas vara till fördel då det är en kommun vilken hör till den 

offentliga sektorn, och de finns alltså inte där för att underhålla eller arbeta  

vinstdrivande. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att mycket av det som kommunernas kommuni-

katörer säger sig kommunicera stämmer in på det som de netnografiska observa-

tionerna visat. Det har dock uppkommit några undantag där kommunikatörerna 

önskar ha en dialog med invånarna men sedan aktivt inte bjuder in till detta ge-

nom de inlägg som publiceras.  
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5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 
Nedan presenteras svaren på studiens forskningsfrågor. 
 
1. Vilken typ av kommunikation bedrivs via kommunernas Facebooksidor?  
Intervjuer och observationer har visat att alla de tre studerade kommunerna har 

som syfte att bedriva kommunikation med avsikt att informera, föra dialog med 

och engagera invånarna. Detta utförs både genom transmissionsinriktad samt 

meningsskapande kommunikation. Luleå kommun kan kopplas till transmis-

sionsmodellen som är känd för att mottagarna av budskapet visar passivitet och 

inte ger något gensvar. Detta visar sig i Luleås fall genom att kommunen inte får 

mycket feedback på inläggen i form av kommentarer eller gilla-markeringar. 

Karlstad kommun är ett tydligt exempel på hur de två teoretiska perspektiven, 

som studien präglas av, kan kombineras. Vad vi menar är att de publicerar inlägg 

som riktas till att de vill ha ett svar, exempelvis att de ofta bifogar en bild i sina 

inlägg och ställer frågor som gör att de önskar väcka känslor eller uppmärksam-

het vilket kopplas samman med meningsskapande kommunikation.  

 

En kombination av de två modellerna innebär att då de sprider information om 

kriser så är inläggen inte inbjudande till dialog utan endast menade att spridas 

för att få ut budskapet, alltså likt transmissionsmodellen, och i övriga fall strävar 

man åt meningsskapande kommunikation. I Kristianstad kommuns inlägg upp-

märksammas invånare som tagit del av tävlingar samt att de lyfter upp enskilda 

medborgare som kan relateras till specifika händelser. Detta ger en familjär käns-

la och det visade sig att sådana inlägg gav mer kommentarer och gilla-

markeringar än andra. Ännu är kommunikationen dock inte helt inriktad mot 

meningsskapande och Kristianstad bör fortsätta arbeta aktivt för att bygga rela-

tion med sina följare samt sprida meningsskapande budskap, annars finns det 

risk att kommunikationen enbart kommer ske likt transmissionsmodellen i fort-

sättningen, vilket inte bjuder in till dialog.  

 

a) Lever kommunerna upp till sitt uttalade syfte med Facebooksidan? 

Gemensamt för de tre kommunerna är att deras huvudsyften handlar om att 

vara en kommunikationskanal in till kommunen, ge god service och snabb 

information samt föra dialog med följarna. Av intervjuerna och observatio-

nerna att läsa kan man dra slutsatsen att alla tre kommunerna har en öns-

kan om att bedriva en meningsskapande kommunikation där dialog och re-

lationsbyggande med följarna står i fokus. Vad som dock avvikit under ob-

servationerna är att det enbart är Karlstad kommun som aktivt bjudit in föl-

jarna till att bidra med eget innehåll. I övrigt är det inga inlägg från kommu-

nernas sida som bjuder in till dialog med följarna. Sammantaget kan man 

alltså se att kommunerna lever upp till deras uttalade syften med undantag 

från önskan om dialog med följarna. Dock bör man ha i åtanke att det är den 
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dialog som startas från kommunens sida som är central här. De inlägg som 

görs av följarna är alltså inte med i denna beräkning. I övrigt publicerar 

kommunerna information om händelser i kommunen såsom evenemang el-

ler samhällsstörningar, vilket är en del av deras huvudsyften med Facebo-

oksidorna.  

        

b) Hur förhåller sig kommunen till eventuella riktlinjer eller policy gäl-

lande kommunikationen? 

Alla tre kommuner som studien är gjord på använder sig av en policy som 

de förhåller sig till i sitt arbete med Facebooksidan. Dessa är mer eller 

mindre utförliga vilket gör att det inte är en stor utmaning att följa dem. 

Karlstad kommun har den mest utförliga policyn av de tre kommunerna. 

Där finns bland annat ett eget avsnitt om medborgardialog vilket ingen av 

de andra kommunerna har. Det visar att Karlstad kommun strävar efter att 

ha en meningsskapande kommunikation redan från grunden vilket också är 

ett skäl till att kommunen också ligger i framkant med sin Facebooksida i 

jämförelse med de andra kommunerna. Både Luleå och Kristianstad kom-

mun nämner ordet dialog i sina riktlinjer, men har inte utvecklat begreppet 

ytterligare. Detta kan vara en bidragande faktor till att de inte heller har 

lyckats bedriva en meningsskapande kommunikation via sina Facebooksi-

dor ännu. 

 

c) Har feedback betydelse för hur kommunikationen bedrivs på kommu-

nerna och i så fall på vilket sätt?  

Ja och nej. Av intervjuerna att tyda har inte gilla-markeringar eller kommen-

tarer så stor betydelse för kommunerna, arbetet bedrivs som vanligt ändå. 

Dock vill vi i analysen mena på att detta ändå borde vara en avgörande fak-

tor till hur kommunikationen ska fortgå eftersom feedback är ett tecken på 

att informationen nått en mottagare och kan visa om informationen som de-

lats uppskattas eller inte.  

 

Kristianstad kommun, som vid observationstillfället endast hade 769 styck-

en följare på Facebooksidan, menar att det viktiga inte är hur många följare 

sidan har eller gilla-markeringar ett inlägg får. Utan de lägger mer vikt i hur 

många följare som ett inlägg når ut till. Det har inte så stor betydelse om en 

kommun har flera tusen följare om inlägget ändå bara når ett hundratal. 

Detta mäts med ett särskilt verktyg som finns integrerat på Facebook.  

 

Som tidigare nämnts är Karlstad, med sina 23 039 följare, den enda av de 

tre kommunerna som aktivt arbetar för att få fler följare trots att de har 

flest i Sverige. I intervjun med Karlstad menade Emma Kraft att de ofta får 

beröm när de gör något bra samt att många vill visa sin stolthet över staden 

och detta görs för enkelhetens skull av många via Facebook. Luleå kommun 
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lade ingen vikt i det sammanlagda antalet följare av Facebooksidan utan 

menade istället att det har mer betydelse att de som följer verkligen har in-

tresse för informationen som publiceras. Man kan därav dra slutsatsen att 

Luleå fokuserar på kvalitet framför kvantitet i sin kommunikation. 

 

2. Hur skiljer sig kommunikationen åt mellan de tre kommunerna? 

Alla tre kommuner kommunicerar ut relevant information som verkar uppskattas 

av följarna. Antalet inlägg gjorda av kommunikatörerna skiljer sig inte nämnvärt, 

men det som däremot skiljer sig är antalet följare på kommunernas Facebooksi-

dor. Det har ingen större betydelse i hur stort antal följare en kommun har för att 

kommunikationen ska vara frekvent, sett till antalet inlägg som publicerats under 

en månad. Med tanke på det stora spannet i antalet följare så hade vi väntat oss 

större skillnader i den kommunikativa aktiviteten bland kommunerna.  

 

Så Karlstad kommun, med sina 23 039 följare, och Kristianstad, med endast 769 

stycken, publicerar ungefär lika många inlägg på sina Facebooksidor. Detta inklu-

derar också Luleå kommun, som i jämförelse med Karlstad har ett mycket litet 

antal följare, och ändå publicerar ett stort antal inlägg under den månad som ob-

serverats. Vi kan alltså inte urskilja några större skillnader i kommunikationen 

bortsett från den meningsskapande och transmissionsinriktade kommunikatio-

nen som vi beskriver närmre under forskningsfråga 1. 

 

5.2 Slutdiskussion 
Intervjurespondenterna har med sina utförliga och förklarande svar bidragit till 

en större förståelse för oss i vårt arbete. Detta har gjort att vi har kunnat utveckla, 

analysera och reflektera kring vårt empiriska material. I studien har vi fått fram 

vilket syfte de utvalda kommunerna har samt hur deras aktivitet på Facebook ser 

ut. Fenomenet Facebook och de begrepp som cirkulerar kring detta, som exem-

pelvis gilla-markeringar, följare och kommentarsfunktioner har också berörts. I  

sfären av studier inom samma område, kommer vår studie att bidra på så sätt att 

vi genom att kombinera intervjuer med netnografiska observationer, har funnit 

nya infallsvinklar på ämnet och därmed kunnat besvara studiens två huvudfrå-

gor. Den avslutande diskussionen nedan är uppdelad efter studiens tre  

genomgående teman.  

 

Syfte 
En del av studiens första forskningsfråga handlade om att undersöka varför  

kommunerna själva valde att finnas på Facebook och därigenom också ta reda på 

hur syftet kopplas till kommunernas Facebooksidor. Genom att i intervjuerna 

fråga om deras syfte med Facebookanvändandet för kommunen kunde vi bland 

svaren se en röd tråd i användandets syfte. De tre ledorden vi kan urskilja ur re-

sultatet och analysen är: informera, interagera och engagera. Dessa tre orden lig-

ger till grund i kommunernas arbete och på så sätt kopplas deras syfte till arbetet 
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på Facebook. Både Luleå, Karlstad och Kristianstad är noga med att understryka 

att huvudsyftet är att sprida information. Det kan gälla både nöjesinformation, 

praktisk information men även kriskommunikation. Att använda Facebook som 

en källa för kriskommunikation är ett bra sätt då många idag söker information 

via internet. Här urskiljs enkelheten med Facebook då det går snabbt och samti-

digt kan nå ut till många.  

 

Men för att detta ska vara både kostnads- och tidseffektivt så gäller det att  

invånarna följer Facebooksidan. Här fanns det delade meningar bland kommu-

nerna om huruvida viktigt detta är för dem. Det som förvånade oss något är hur 

lite engagemang det läggs på att få fler följare. Kanske är det så att Facebook för 

kommuner över lag inte riktigt når ända fram i arbetet med att integrera den som 

en bred informationskanal. Möjligtvis kan kommunikatörerna komma att tro att 

Facebook aldrig kommer nå ut till lika många som deras andra kanaler gör men vi 

anser dock att målgruppen på Facebook är bredare än på någon annan kanal så 

detta borde ses som en av de viktigaste kanalerna. Då de trots allt utfärdat seriösa 

policys för hur man bör agera på sociala medier och Facebook känns det lite som 

om man gjort arbetet i onödan om man inte arbetar aktivt för att få fler följare.  

 

Riktlinjer 

Intresset fanns också för hur kommunerna förhåller sig till en eventuell policy 

eller riktlinjer som är utfärdad gällande kommunikationen. Det kan ses som en 

grundpelare att ha en policy att luta sig mot i arbetet med kommunernas  

Facebooksidor. Intervjusvaren visade på att de alla följer sin policy, vilket inte är 

så konstigt då dessa inte är särskilt komplicerade. Vår tanke är att man i policyn 

skulle kunna utöka med ett avsnitt som handlar om hur man kan arbeta aktivt för 

att få fler följare till Facebooksidan. Svaren på om de hade följt sin policy hade  

kunnat bli annorlunda om de var mer utvecklade på det planet. Det ses antagligen 

som en tidsfråga att bli mer engagerad på Facebook men vår slutsats är att om 

man får tillräckligt många att följa Facebooksidan så gör det att inte lika mycket 

tid behöver läggas på andra informationskanaler såsom hemsidan, svara i telefon 

och på e-post samt lokaltidningen. 

 

Feedback 
Det var också av betydelse vilken roll feedback har för hur kommunikationen  

bedrivs. Mycket och givande feedback genererar i att man vill vara mer aktiv och 

ge följarna bra inlägg. Så för att återkoppla till de två tidigare teman kring syftet 

och policyn så antar vi att om syftet är att få fler följare och att det klart och tyd-

ligt står i policyn så leder det naturligt till mer feedback. Mer feedback leder i sin 

tur till att fler följer kommunen vilket resulterar i att Facebook blir en viktigare 

informationskanal för kommunerna. Så svaret på sista följdfrågan kring feedback 

borde vara ett självklart ja men kommunerna är inte riktigt där än. Blickar vi 

framåt några finns det möjlighet att Facebook eller liknande sociala nätverk är 
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den primära informationskanalen kommunen använder sig av för att nå ut till 

invånarna och då krävs det att många följer för att nå ut med informationen.  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag som vi själva hade velat genomföra om tid och resurser hade funnits är 

en liknande studie fast ur ett invånarperspektiv. Vilka är det som följer  

kommunerna på Facebook? Vilken målgrupp når kommunerna ut till via Face-

book? Är informationen de tar del av användbar? Är Facebook den rätta  

kanalen för informationen? 

 

Det hade därmed varit intressant att utföra intervjuer med invånare som får sva-

ra på vad för information de önskar att få via Facebook, eller om de föredrar att få 

den via något annat socialt media. I samma studie hade man kunnat intervjua  

kommunikatörerna för vardera kommun för att sedan jämföra deras strategi mot 

invånarnas svar och förväntningar. Man hade först och främst kunnat kontakta de 

invånare som valt att gilla eller kommentera något på kommunernas sidor för att 

få en grundlig förståelse i varför de vill engagera sig. Detta hade gjort att studien 

fick information från både sändaren och mottagaren vilket hade ökat bredden på 

resultatet i studien. 

 

Man kan också gå in mer specifikt på hur kommunikatörerna förhåller sig till sina 

riktlinjer. Exempelvis om de svarat inom den angivna tidsramen, om de har for-

mulerat svaret på frågan som de borde eller om de förmedlar exakt den informa-

tion de planerat att göra. I en mer omfattande studie hade man också kunnat gå 

djupare in och se i detalj vad policyn innehåller och vad det innebär för kommu-

nikationen ur ett större perspektiv. 
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