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Sammanfattning 

LinkedIn är ett socialt medie och nätverk där användarna har 

direktkommunikation med varandra. LinkedIn används för att skapa 

arbetsrelationer, dialog och professionella kontaktnät. Det är inte 

ovanligt att företag, myndigheter eller kommuner har profiler på 

LinkedIn. Eskilstuna kommun använder LinkedIn i syfte att rekrytera, 

men saknar riktlinjer kring kommunikation specifikt anpassade efter 

LinkedIn. 

 

Tidigare studier visar att svenska kommuner återanvänder riktlinjer som 

finns för deras analoga medier som riktlinjer för deras sociala medier. 

Kommunerna tar inte hänsyn till de sociala mediernas tekniska aspekter 

och har en tendens att försöka styra dem, snarare än att låta de sociala 

medierna styra hur riktlinjerna bör se ut.  

 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur riktlinjer för myndigheters 

kommunikation på LinkedIn, med hjälp av stilistiska teorier om 

innehåll, stilnivå och personlighet kan se ut. Med stöd i stilistik, 

organisationskommunikation samt regler och riktlinjer för 

myndighetsspråk utförde jag tre empiriska studier. Jag skapade en enkät 

som besvarades av användare av LinkedIn, en telefonintervju med två 

LinkedIn-experter, samt en textanalys där jag analyserade stil och 

jämförde två myndigheters inlägg på LinkedIn.  

 

Slutsatser som dragits i arbetet är bland annat att dialog är viktigt. En 

synlig avsändare och ett blandat innehåll kan leda till förbättrad 

kommunikation på LinkedIn. Myndigheterna bör våga vara personliga 

och skapa relation till sina följare genom frågor, uppmaningar och ett 

enkelt språk anpassat efter målgruppen.  
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Abstract 

 

LinkedIn is a social network where users have direct communication 

with each other. LinkedIn is used to create work relations, dialogue and 

professional networks. It is not uncommon for companies, governments 

and municipalities to have profiles on LinkedIn. Eskilstuna municipality 

uses LinkedIn for the purpose of recruiting, but lacks guidelines for 

communication specifically adapted to LinkedIn.  

 

Previous studies show that Swedish municipalities reuse guidelines for 

their analog media as guidelines for their social media. The 

municipalities do not take into account the technical aspects of social 

media and tend to try to control them, rather than letting the social media 

control how the guidelines should look. 

 

The purpose of my study was to find out how guidelines for government 

communication on LinkedIn can look like, using stylistic theories about 

content, style and personality. With support in stylistic theories, 

organizational communication, and rules and guidelines for government 

language, I conducted three empirical studies. I created a questionnaire 

answered by LinkedIn users, a telephone interview with two LinkedIn 

experts, as well as a text analysis where I analyzed style and compared 

two governments' posts on LinkedIn.  

 

Conclusions drawn from my study include the fact that dialogue is 

important. A visible sender and mixed content can lead to improved 

communication on LinkedIn. Governments and municipalities should 

dare to be personal and try to create relationships with their followers 

through questions, requests and a simple language tailored to the target 

audience. 
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Förord 

Många personer i min närhet har varit ett viktigt stöd under detta arbete. 

När jag tvivlat på mig själv, när jag inte velat kliva upp ur sängen och 

när inte ens en kopp kaffe hjälpt mig hitta motivationen har de funnits 

där.  

 

Jag vill framför allt tacka mina klasskamrater som jag suttit och skrivit 

tillsammans med i skolan. Tack för kloka ord, pepp och fikapauser. 

 

Tack till Karl Schultz, min handledare och bollplank som styrt mig på 

rätt väg när jag gått vilse. 

 

Jag vill också tacka Olle Bergman och Oscar Rydman för deras kunskap 

om LinkedIn, kloka tankar och att de var villiga att ställa upp på varsin 

intervju utförd av nervös student. 

 

Ett stort tack till min mamma som haft tålamod nog att korrekturläsa det 

här arbetet. Du har alltid vart min förebild när det gäller skrivande. Utan 

dig skulle jag inte ha spenderat mina tonår med näsan i hundratals 

böcker.  

 

Slutligen vill jag tacka Simon. Tack för ditt stöd, du är min klippa.  
 

 

”Modern kommunikationsteknik förutsätter  

en kunskap om de genrer och kontexter  

i vilken kommunikationen äger rum.  

Att bara kunna skriva och tala är  

inte tillräckligt” (Bellander, 2011).   
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1. Inledning 

Under våren 2017 fick jag kontakt med Eskilstuna kommun, som 

använde det sociala nätverket LinkedIn i ett försök att rekrytera nya 

anställda till kommunens olika anställningsformer. Problemet var att 

kommunikationsinsatsen för att öka rekryteringen inte gjorde någon 

större skillnad i hur många sökande de fick till sina tjänster. Kommunen 

uttryckte även en osäkerhet kring hur de skulle skriva i nätverket och 

vad för innehåll de skulle publicera.  

 

Några månader tidigare hade jag en vanlig kväll scrollat i diverse sociala 

medier och fastnat för en kort artikel om språkbruket på LinkedIn. 

Artikeln tog upp frågan om vad som innehållsmässigt lämpar sig och 

inte i detta sociala nätverk för yrkespersoner. Kan man vara lika 

avslappnad som på Facebook, eller ska det vara mer formellt som i en 

presentation av sina erfarenheter och färdigheter i en jobbansökan?  

 

Jag insåg att det fanns ett tydligt problem kring språkbruk och lämpligt 

innehåll på LinkedIn. Detta tillsammans med Eskilstuna kommuns 

osäkerhet kring användandet av nätverket, gjorde att en idé började ta 

form i mitt huvud. En idé som resulterade i detta examensarbete.  

 

1.1 Bakgrund 

Eskilstuna kommun använder sociala medier. Kommunen har riktlinjer 

för hur kommunikationen i de sociala medierna ska skötas, men inga 

specifika råd och riktlinjer kring det rekryteringssyfte kommunens 

företagssida på LinkedIn har. Inläggen som skrivs och tiden som läggs 

ner på att sköta kommunikationen får inte önskad effekt när det gäller 

rekrytering och antalet ansökningar kommunens jobbannonser får 

genom länkningar i det sociala nätverket (Sofie Pettersson, Redaktör för 

sociala medier, Eskilstuna kommun, 2017).   

 

Idag lyder kommunens riktlinjer för stil och ton i sociala medier:  

 

”Språket ska vara vårdat, lämpligt och anpassat till mediet och 

målgruppen. Tonen på sociala medier bör vara personlig men inte privat. 

Vi ska prata med och inte till. Kommunens inlägg ska falla inom ramen 

för vad verksamheten arbetar med” (Riktlinjer för sociala medier, 

Eskilstuna kommun, 2014, s. 3).  

 

Dessa riktlinjer väcker fler frågor än de ger svar. Vad är ett lämpligt 

språk? Ser det lämpliga språket likadant ut i alla sociala medier? Och 

vart går gränsen mellan ett privat och ett personligt språk? 
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För att skapa en kommunikation som är anpassat efter LinkedIn som 

medie och Eskilstuna kommun som myndighet och arbetsgivare, bör 

mer precisa riktlinjer skapas.  

 

I utformandet av mina riktlinjer innebär detta att jag utgår från regler 

och riktlinjer som finns kring myndighetsspråk i sociala medier för 

kommuner i allmänhet och Eskilstuna kommun i synnerhet. Förutom 

Eskilstuna kommuns egna riktlinjer tas även stöd i Myndigheternas 

skrivregler, vilket är en samling riktlinjer för hur myndigheter bör skriva 

i olika medier. De riktlinjer som finns kring sociala medier i 

Myndigheternas skrivregler benämns dock som ”korta, allmänna råd” 

(2014 s. 33). Jag upplever att dessa råd lämnar utrymme för minst lika 

mycket frågor som Eskilstuna kommuns egna riktlinjer.  

1.2 Problematisering 

Användandet av sociala medier kan numera ses som en del av vardagen 

för flera miljarder människor. Där delas nyheter, åsikter, bilder, och 

information. Idag är det inte bara enskilda individer som använder 

sociala medier. Myndigheter, kommuner och landsting ser sociala 

medier som ett billigt och enkelt sätt att dela med sig av 

samhällsinformation. Att de är populära och används av stora grupper i 

samhället är ytterligare en anledning till att myndigheter idag har 

profiler på flera olika sociala medier (Klang 2011, referat i Nilsson, 

2011, s. 49).  

 

Eskilstuna kommuns företagsprofil skapades i syfte att fungera som ett 

rekryteringsverktyg, men det saknas språkliga riktlinjer för hur 

kommunikation ska föras och istället postas inlägg med länkar till olika 

tjänster, utan att det finns en språklig guide för det sociala mediet (Sofie 

Pettersson, 2017).  

 

Dagens kommunikationsteknik kräver kunskap om genrer. Allmän 

kunskap om tal och skrift är inte tillräckligt, vi måste veta vilket 

språkbruk som passar till en viss situation och ett visst medie. 

(Bellander, 2011, s. 18).  

 

Problemet är att det inte är tydligt vad för typ av inlägg som bör 

publiceras på LinkedIn.  Detta gör att offentlig myndighet inte vet hur de 

ska dela med sig av samhällsinformation på ett för målgruppen 

intressant och för mediet passande sätt, utan att bryta mot de regler och 

riktlinjer som finns för myndigheters språk på sociala medier.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta fram ett förslag på stilistiska- och 

innehållsliga riktlinjer för Eskilstuna kommuns kommunikation på 

LinkedIn. Problemformuleringen är följande:  
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o På vilket sätt kan stil och stilistik samverka för att utforma 

skrivrekommendationer för myndigheters närvaro i det sociala 

nätverket LinkedIn vad gäller innehåll, stilnivå och personlighet? 

1.4 Målgrupp 

Enligt Eskilstuna kommun är den önskade och faktiska målgruppen för 

kommunens företagssida på LinkedIn inte densamma. Eskilstuna 

kommun har idag 3237 följare på LinkedIn. Större delen av dessa följare 

är individer som har Eskilstuna kommun som arbetsgivare. (Sofie 

Petterson, 2017).  

 

Den önskade målgruppen är enligt Sofie Pettersson (2017) en extern 

målgrupp. Med detta menar hon en målgrupp som idag inte har 

kommunen som arbetsgivare, och således har begränsad erfarenhet och 

kunskap om kommunen som arbetsgivare.  

 

 

1.4.1 Målgruppsavgränsning 

Enligt World Internet Institute var det under år 2016 en tredjedel (33 

procent) av de yrkesverksamma svenskarna som använde LinkedIn. 28 

procent av de arbetslösa och 16 procent av svenska studenter använde 

LinkedIn (Iis, 2016, Svenskarna och internet 2016). Den åldersgrupp 

med flest LinkedIn-användare var mellan 26-55 år (ibid).  

 

Att den önskade och faktiska målgruppen i fallet med Eskilstuna 

kommuns LinkedIn-sida skiljer sig åt, skapade för mig ett vägskäl. 

Antingen skulle jag välja att anpassa riktlinjerna efter den målgrupp som 

idag arbetar hos kommunen, eller den målgrupp som inte gör det.  

 

Då jag i min undersökning ville skapa riktlinjer som kan användas för 

fler kommuner än Eskilstuna kommun valde jag att utgå från Eskilstuna 

kommuns önskade målgrupp. Jag kan anta att det är fler kommuner och 

myndigheter som har samma problem som Eskilstuna kommun. Genom 

min undersökning kan jag inte lösa kommunens problem med att den 

önskade målgruppen ska bli den faktiska. Möjligtvis kan denna 

anpassning av innehåll och språk bidra till att en extern målgrupp blir 

intresserade av kommunen och således följer Eskilstuna kommuns 

företagssida, men det är inte det huvudsakliga syftet med arbetet, 

eftersom det inte innehåller eller tar stöd från teorier om 

marknadsföring. 

 

Arbetet handlar således inte om att locka en ny målgrupp, utan anpassa 

språk och innehåll för den målgrupp Eskilstuna kommun vill nå. Genom 

att skapa riktlinjer anpassade till denna önskade målgrupp kan mina 

riktlinjer om myndigheters språk och innehåll på LinkedIn vara redo att 

användas när myndigheter som Eskilstuna kommun når den målgrupp de 

önskar. Möjligen kan denna anpassning av innehåll och språk bidra till 
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att en extern målgrupp blir intresserade av kommunen och således följer 

Eskilstuna kommuns företagssida.  

1.5 Avgränsningar 

Eskilstuna kommun rekryterar inte direkt via LinkedIn utan använder sig 

av ett externt rekryteringsverktyg. I inläggen som postas på LinkedIn 

länkar de följaktligen till de olika jobbannonser som publicerats i 

rekryteringsverktyget. Jag avgränsar mig från att arbeta med 

rekryteringsverktyget, och fokuserar på att ta fram språkliga riktlinjer för 

kommunikationen på LinkedIn.   

 

Jag har även avgränsat mig från grafisk form och layout. Detta då text 

och bilds samverkan på LinkedIn är förutbestämt av det sociala 

nätverkets utformning, och inte lämnar mycket utrymme för 

förändringar. 

 

De juridiska aspekterna av myndighetsinformation har jag valt att 

avgränsa mig från. Jag tar således inte upp att inlägg på sociala medier 

blir offentliga handlingar och allt vad det innebär.  

1.6 Sociala medier och sociala nätverk 

”Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, 

bild eller ljud [...]” (Nationalencyklopedin, Sociala medier, 2017). 

Sociala medier är d.v.s. en plats där människor möts för att 

kommunicera med varandra. På dessa platser samspelar teknik, social 

interaktion och användarnas eget innehåll. Sociala medier finns i många 

olika former, som exempelvis chattrum, forum och mikrobloggar (ibid).  

 

I detta arbete ligger dock fokus på sociala medier i form av sociala 

nätverk. Ett socialt nätverk är en webbplattform där användarna kan 

skapa egna profiler och skapa egna digitala kontaktnät. Ett socialt 

nätverk drivs av användarnas vilja att skapa och bibehålla 

relationer –  vart man än är (Åblad i Nilsson, 2011).  

 

Att alla sociala nätverk är baserade på och handlar om relationer, gör att 

de i många fall kan ses som en mötesplats mellan talspråk och 

skriftspråk. Önskan att skapa och bibehålla relationer öppnar upp för ett 

vardagligt språk. Faktumet att sociala nätverk i stort består av att 

användarna uttrycker sig i skrift gör dock att även skriftspråket är en 

naturlig del av dessa nätverk (Bellander, 2011, s. 17). Ne.se beskriver 

sociala medier som plattformar som har och kan ”[...] demokratisera 

tillgången till kommunikationsteknik och skapa ett jämlikt samtal...” 

(Nationalencyklopedin, sociala medier, 2017).  
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1.7 LinkedIn 

LinkedIn är ett företags- och anställningsinriktat socialt nätverk med 

över 400 miljoner medlemmar (LinkedIn, About Linkedin, 2017). 

 

En undersökning från 2016 visar att LinkedIn är det tredje största sociala 

nätverket i Sverige sett till hur stor del av internetanvändare över 16 år 

som använder det (Iis, 2016, Svenskarna och internet 2016). LinkedIn är 

gratis att gå med i och finansieras till största del av annonser. LinkedIn 

har även något som heter LinkedIn Premium. Denna tjänst kostar pengar 

och öppnar bland annat upp möjligheten att se andra användares besök 

av den egna profilen, hur många som sökt en tjänst, samt möjligheten att 

hamna högt upp på olika rekryterares listor. LinkedIn Premium finns 

även tillgängligt för företag och har där funktioner som b.la. ska 

marknadsföra det egna varumärket och bredda företagets kontaktnät 

(LinkedIn, LinkedIn premium, 2017).  

1.7.1 Profil 

Alla LinkedIns användare har en egen profil. Där kan användaren lägga 

upp en kort presentation av sig själv, arbetserfarenheter, kompetenser 

och bilder. Användaren kan skriva statusuppdateringar, lägga upp bilder 

och filmklipp, samt dela länkar. Inläggen kan vara max 1300 tecken, och 

användaren kan välja om alla som har en LinkedIn-profil, eller endast 

användarens kontakter kan läsa inlägget (LinkedIn, Användaravtal, 

2017).  

 

Andra användare kan gilla eller kommentera inlägg som användaren 

gjort (LinkedIn, Gilla och sluta gilla inlägg och kommentarer, 2017). 

De kan även lämna rekommendationer eller intyga de kompetenser som 

användaren lagt till. Om och när detta inträffar får användaren notiser 

om aktiviteterna kopplade till profilen. Användaren kan även skicka 

privata meddelanden som inte syns i flödet, utan hamnar i användarens 

in- och utkorg. Där kan endast användaren och personen som mottar 

meddelandet se dess innehåll (LinkedIn, Meddelandefunktionen, 2017). 
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Fig. 1: Exempel på användarprofil på LinkedIn. 

 

Varje användare har en egen startsida som ser olika ut beroende på vilka 

individer användaren har som kontakter och vilka företagssidor 

användaren följer. På startsidan syns inlägg, länkar, och kommentarer 

som dessa kontakter eller företagssidor har publicerat (LinkedIn, 

Startsida, 2017).  

 

Startsidans ordning är omvänd kronologisk, med den senaste händelsen 

överst i flödet. Startsidans ordning kan också vara sorterad efter Topp, 

d.v.s. vilken typ av inlägg eller inlägg från profiler eller företag som 

användaren brukar interagera med. Detta samspelar med de inlägg som 

fått flesta gillningar eller kommentarer. Det är dessa olika typer av 

inlägg som syns överst vid topp-sortering (Ibid).  
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Fig. 2: Startsida med topp-sortering. 

 

1.7.2 Företagssida 

En företagssida på LinkedIn har många likheter med en profil. Här kan 

företaget som startat sidan dela inlägg, bilder, filmer och länkar. En 

företagssida på LinkedIn är enligt nätverket ett sätt för andra användare 

att lära sig mer om företaget som sidan skapas av. Även dess varumärke, 

produkter, tjänster och arbetsmöjligheter (LinkedIn, Skapa en 

företagssida på LinkedIn, 2016).   

 

För att starta en företagssida krävs att personen som skapar sidan redan 

har en personlig profil hos LinkedIn. För att kunna publicera 

företagssidan är det även krav på att företagsbeskrivningen fylls i, samt 

att en länk till företagets webbplats anges. En företagssida kan till 

skillnad från en personlig profil inte lägga till kontakter. Istället kan 

individanvändare välja att följa företaget, och/eller ange att de är 

anställda där. Hur många anställda företaget har och dessa användares 

profiler syns på företagssidans startsida, tillsammans med 

företagsbeskrivningen och företagets inlägg (LinkedIn, Följa och avfölja 

ett företag på LinkedIn, 2017).  

 

Användare som följer företagssidan kan gilla och kommentera inlägg, 

och administratören för företagssidan får notiser om denna typ av 
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aktivitet inträffar. Teckenmängden för en företagssidas inlägg är nästan 

hälften av användarprofilernas, endast 700 tecken.  

 

 
Fig. 3: Eskilstuna kommuns företagssida på LinkedIn. 

1.8 Myndighetsspråk 

Begreppet Myndighetsspråk är inte helt enkelt att förklara. 

Myndighetsspråk har idag inte en specifik stil eller genomgående 

gemensamma drag. Dock anses kanslistil vara nära sammankopplat med 

myndighetsspråket. Kanslispråket kännetecknas av ålderdomliga och 

svårbegripliga ord och långa meningar (Nyström Höög 2005, referat i 

Textvård, att läsa, skriva och bedöma texter, 2005, s. 87-88). Den 

kanslispråkliga stilen är formell, distanserad och anonym. Texterna ses 

ofta som tunga och svårbegripliga (Lagerholm, 2008, s.205). 

Kanslistilen förknippas dock inte längre med en hel verksamhet eller 

myndighet.  

 

Idag använder myndigheter generellt ett mer personligt tilltal, och det är 

inte längre självklart att det finns kanslispråkliga drag i 

myndighetstexter (Nyström Höög, et.al, 2012, s. 11). Myndigheterna, 

som traditionellt sett kopplas ihop med den offentliga sfären, närmar sig 

mer och mer den privata. Sociala medier är ett exempel på detta (ibid, s.  

16). Detta betyder rent praktiskt att: ”Texterna får drag från den privata 

sfären och upplevs som mindre formella. I och med detta blir det också 

mer eller mindre omöjligt att avgränsa myndigheters språk utifrån 

språkliga drag” (Nyström Höög, et.al, Myndigheterna har ordet: Om 

kommunikation i skrift, 2012, s. 16). 
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1.9 Tidigare forskning 

1.9.1 Hur användare uppfattar organisationer i sociala 
nätverk 

Estes, Schade och Nielsen undersöker i forskningsrapporten Social 

media user experience (2009) hur användarna uppfattar organisationers 

och företags närvaro i sociala nätverk. Ett av dessa sociala nätverk var 

LinkedIn.  Undersökningen gjordes på 73 användare i åldern 20-59 år. 

Användarna i undersökningen var från Amerika, Australien och 

Storbritannien. Genom att låta användarna följa företag och 

organisationer i olika sociala nätverk, har författarna tagit fram riktlinjer 

för hur organisationer eller företag bör kommunicera i dessa medier. 

 

Estes, Schade och Nielsen noterar att det finns två huvudsakliga 

utmaningar för organisationer och företag i sociala nätverk: 

 

o Företagen och organisationerna tävlar om användarnas 

uppmärksamhet tillsammans med uppdateringar från många 

andra individer på nätverken. 

 

o Uppdateringar från företag och organisationer anses av 

användarna vara sekundära till uppdateringar från individer som 

användarna känner och har som kontakter i nätverket (2009, s. 

13). 

 

En del av rapporten handlar om hur ofta användare besöker de olika 

sociala nätverken och varför. LinkedIn var det nätverk i studien som 

besöktes mest sällan. 75% av användarna i studien som använde 

LinkedIn besökte endast nätverket en gång i veckan eller ännu mer 

sällan. Anledningen till det lågfrekventa besökandet av nätverket var att 

användarna i studien använde LinkedIn för bland annat jobbsökande och 

inte för att hålla kontakten med vänner och anhöriga.  

 

Användarna uppfattade LinkedIn som en sida till för att visa 

professionella prestationer snarare än att dela information. Detta är 

ytterligare en anledning till att de inte loggade in särskilt ofta (ibid, 

s.16). Vidare visar studien att de användare som använde LinkedIn i 

genomsnitt följde tre företag. Dessa företag var till största del kopplade 

till deras jobb eller den industri de arbetade för (ibid, s. 19).  

 

En av användarna i studien beskrev LinkedIn som mer affärsmässigt och 

”it has more of a business tone to it. Everything is about what is going 

on with your network and groups”. (Estes, Schade and Nielsen, 2009, s. 

25).   
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1.9.2 Kommuner i sociala nätverk 

Klang och Nolin undersöker i rapporten Disciplining social media: An 

analysis of social media policies in 26 Swedish municipalities (2011) hur 

26 svenska kommuners riktlinjer och regler för sociala medier ser ut. 

Syftet med rapporten är att analysera huruvida kommunernas riktlinjer 

för sociala medier är tillräckliga eller otillräckliga för att kommunerna 

ska kunna utnyttja sociala mediers fulla potential. 

 

Klang och Nolin upptäcker att kommunerna försöker styra de sociala 

medierna, snarare än att låta medierna styra hur riktlinjerna bör se ut. 

Det vanligaste är att kommunerna tillämpar riktlinjer som finns för 

analoga medier och inte tar hänsyn till de sociala mediernas nya, 

tekniska aspekter. Utifrån detta upptäcker Klang och Nolin tre aspekter 

som skapar problem:  

 

o Att försöka kontrollera ett medie förutsätter att mediet är 

neutralt. Sociala medier är långt ifrån neutrala. De är till för att 

användarna ska kunna uttrycka tankar, känslor och åsikter. Att 

försöka styra sociala medier gör att de inte används till sin fulla 

potential.  

 

o Sociala medier har potential att förändra och skapa ett öppet 

förhållande mellan politik, myndigheter och medborgare. Detta 

bör vara primärt vid myndigheters utformning av riktlinjer. Men 

i de riktlinjer som undersökts är detta i bästa fall en sekundär 

aspekt. 

 

o Om regler och riktlinjer inte är anpassade efter mediet tenderar 

de att begränsa mediet och kommunikationen som sker där. 

Därför kan riktlinjer som syftar till att främja demokratin istället 

begränsa myndigheters deltagande potential och dialog i sociala 

medier. 

 

Vidare menar Klang och Nolin att de 26 kommunernas riktlinjer för 

sociala medier blir ett försök att styra användarnas beteende samtidigt 

som man försöker balansera individens grundläggande rättigheter kring 

att få tillgång till information, kommunicera och delta i den sociala 

dialogen. För att kommunerna ska kunna uppfylla potentialen med 

sociala medier menar Klang och Nolin att det är viktigt att förstå att 

tillsätta analoga, pappersbaserade riktlinjer på en digital, talbaserad värld 

är dömt att misslyckas. Konsekvensen av att riktlinjerna förblir baserade 

på analoga system medför att många av mediernas potentiella effekter 

försvinner när myndigheter använder sociala medier. (Klang och Nolin, 

2011) 

1.9.3 Avgränsningar 

Anledningen att jag inte presenterat någon tidigare forskning om språk 

beror på att jag inte funnit någon som handlar om språk i sociala medier. 
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Den forskning som undersöker sociala medier handlar snarare om dess 

tekniska aspekter än om hur språket ser ut och förändras. Avsaknaden av 

forskning kring detta förvånade mig då sociala medier är en stor del av 

vårt samhälle och något som ständigt debatteras.  
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2. Litteratur och teorier 

2.1 Myndighetsspråk 

Som tidigare nämnts är det idag svårt att förklara begreppet 

Myndighetsspråk. Liksom allt språk tvingas det anpassa sig efter nya 

tider och miljöer. Ett exempel på försök till att anpassa och utveckla 

språket är den utvärdering som gjordes på myndighetstexters 

begriplighet och utfördes av Statskontoret år 2001 (Nyström Höög, et.al, 

2012, s. 18). Denna utvärdering resulterade i Klarspråkstestet som är till 

för att myndigheterna själva ska kunna ta reda på hur begriplig en text är 

(Institutet för språk och folkminnen, Klarspråkstestet, 2016). 

2.1.1 Klarspråk 

Klarspråk kan beskrivas som samlingsbegrepp för språkvård som riktar 

in sig på att underlätta kommunikation mellan myndighet och 

medborgare (Nyström Höög, et.al, 2012, s. 17). Denna kommunikation 

regleras av Språklagen (2009:600) som bygger på det beslut regeringen 

tog år 2005 om myndigheters ansvar för det egna språket 

(Myndigheternas skrivregler, 2014, s. 11). Språklagen och klarspråk 

finns till för att myndigheterna ska komma ifrån den tunga kanslistilen 

och publicera samhällsinformation som är begriplig för så många som 

möjligt. I språklagens 11 paragraf (§11) står det att språket i offentlig 

verksamhet ska vara begripligt, vårdat och enkelt (2009:600).  

 

Klarspråk är således det begrepp som används när myndigheter skriver 

och arbetar fram texter utifrån språklagen. Myndigheternas skrivregler 

(2014) förklarar och sammanfattar klarspråk som riktlinjer för 

myndighetsspråkbruk. I språklagen finns det dock ingen närmare 

beskrivning på hur språket ska göras begripligt, vårdat och enkelt.  

2.1.2 Myndighetsspråk i sociala medier 

Allt fler myndigheter är närvarande i sociala medier. Detta i syfte att 

kommunicera med medborgarna genom dialog och inkludering 

(Sveriges kommuner och landsting, Sociala medier och 

handlingsoffentligheten, 2010, s. 1). Myndigheternas skrivregler nämner 

att språket i sociala medier ska vara ledigt men korrekt, och räknar även 

upp några riktlinjer i punktform:  

 

o ”Skriver man med ett tydligt läsartilltal, får man betydligt fler 

följare i det aktuella mediet. Skriv personligt och ledigt och 

använd gärna ord som jag, vi och du.  

 



 19 

o Var samtidigt alltid korrekt i språk, tonfall och sakpåståenden. 

Undvik ironi och andra språkliga grepp som riskerar att 

missförstås.  

 

o Skriv kort, konkret och enkelt, med aktiva verb (jag skriver, inte 

det skrivs) så att det tydligt framgår vem eller vad som avses i en 

formulering. 

 

o När teckenantalet är begränsat, som på Twitter, måste man 

kanske använda förkortningar och ett avskalat språk. Det är dock 

viktigt att inte bli kryptisk utan alltid skriva begripligt. Använd 

bara vedertagna, frekventa förkortningar. Får informationen inte 

plats, länka vidare till andra källor” (2014, s. 33-34). 

2.2 Stilistik 

Stil är ett ord som kan användas i många olika sammanhang. Det kan 

vara i samband med kläder, musik, filmer och beteenden. Det är ett ord 

många kan relatera till, trots dess abstrakta natur. Men stil kan också 

användas för att beskriva språk. Lagerholm (2008, s. 29) påpekar att alla 

språk har en stil. Det finns inget neutralt språk, och han menar även att 

stil uppfattas olika beroende på en rad olika anledningar. Dessa kan 

exempelvis vara erfarenheter, kontext, syfte och sändare (2008, s. 43-

51).  

 

Vidare tar Lagerholm (2008, s. 27-29) även upp problematiken med att 

definiera stil. Han nämner att flera forskare försökt men inte kommit 

fram till något entydigt svar. Även Enkvist (1973, s. 188) nämner att 

stilistiken är diffus och att detta beror på att stilistiken angränsar till 

många andra områden, vilket kan göra att dess begrepp är svåra att skilja 

åt.  

 

Både Enkvist och Lagerholm nämner Cassirer som en framstående 

forskare inom stilistik. Cassirer skriver i sin bok Stilistiken att stilen i en 

text är ett förhållande mellan innehåll, form och effekt (2015, s. 16). 

Cassirer menar att det är skillnad mellan stil och struktur, då några 

element eller relationer är mer relevanta än andra när det gäller stil, 

vilket inte är fallet i en texts struktur. Det här beror på att stilistiken 

fokuserar på läsarens reaktioner och upplevelser av texten (2015, s. 17). 

Det primära syftet med en texts stilistiska utformning är att förstärka 

budskapets verkan genom att förtydliga innehållet och försköna 

budskapet (2015, s. 15).  

2.2.1 Stilistiska begrepp 

Ett ord, en mening eller liknande som tillför en viss effekt i en text 

kallas för stilmarkör eller stilelement. Liknande stilmarkörer bildar 

tillsammans textens stildrag. Stildrag bildas i sin tur genom bland annat 

stilmarkörernas fördelning, position och kombination med varandra 
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(Cassier, 2015, s. 23). Två andra viktiga begrepp är: stilvalör och 

stilnivå. Stilvalör innebär värdeladdningen, styrkan och uttrycken för 

känslor som orden i en text har. Stilnivån är istället hur högtidliga 

respektive vardagliga orden är (2015, s. 11). 

2.3 Organisationskommunikation  

Begreppet kommunikation kan betyda flera saker. Larsson (2014, s. 13) 

förklarar det som kontakt mellan människor och grupper. 

Kommunikation kan även beskrivas som den process människor har för 

att skapa kontakt med varandra, liksom att skapa mening i och förstå 

tillvaron (ibid s. 34).  

 

Vidare menar Larsson att kommunikation även kan ses som överföring 

respektive delning av ett budskap (Larsson, 2014, s. 14). 

Kommunikationen i organisationer eller mellan organisationer och 

människor fungerar till stor del på samma sätt. Dock skiljer sig 

arbetssätten och formerna för hur informationen förmedlas, där vissa 

använder monologisk kommunikation, och andra mer dialogisk (ibid, s. 

13).  

 

Den tekniska utvecklingen har inneburit att sättet att kommunicera har 

förändrats. Internet och sociala medier har skapat nya kommunikativa 

möjligheter för organisationer, men även skapat problem, då de publika 

arenorna har gjort det svårt för organisationer att kontrollera sin 

kommunikation (Larsson, 2014, s. 25). Om organisationen dessutom har 

för lite kunskap om de grupper de kommunicerar med resulterar detta 

även i ett dåligt grepp om spridningen (ibid, s. 222). För organisationer 

innebär sociala medier möjligheter att skapa och upprätthålla relationer 

med olika intressegrupper. Det ger även organisationer möjlighet att 

sprida budskap, få återkoppling och respons, samt möjligheten att följa 

och kommentera åsikter som berör organisationen (Larsson, 214, s. 

221).  

 

I sociala medier råder den så kallade tvåvägskommunikationen (ibid). 

Traditionellt sett står information för envägskommunikation och 

kommunikation för tvåvägskommunikation. I fallet med internet och 

sociala medier anses dock denna syn på kommunikation vara förlegad 

(Larsson, 2014, s. 34). Idag är organisationers fokus på kommunikation 

mer inriktad på relationer och dialog.  (ibid. s. 24). Den traditionella 

uppfattningen om organisationskommunikation har således ersatts av 

synen att den viktigaste uppgiften är att skapa goda relationer och 

kontakter med omvärlden (ibid, s. 66).  

2.3.1 Samhällskommunikation och social marknadsföring 

Samhällskommunikation eller samhällsinformation kan definieras som 

den kommunikation offentliga organisationer utvecklar i kontakten med 

medborgarna. Denna typ av kommunikation innebär bland annat den 
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offentliga sektorns serviceinformation, information om 

samhällsutveckling, samhällsplanering och information om rättigheter 

och plikt. Även social marknadsföring hamnar under begreppet 

samhällsinformation (Larsson, 2014. s. 42).  

 

Social marknadsföring kan beskrivas som insatser för att få individer att 

acceptera en social idé eller verksamhet. Man vill även få dessa 

individer att leva på ett sätt som gynnar både dem själva och samhället. 

Inom social marknadsföring är inte målet att få till ett byte eller en 

relation mellan säljare och köpare. Istället ligger fokus på att få dessa 

olika målgrupper att inte göra sådant som kan skada dem eller samhället. 

Det kan exempelvis handla om att undvika sjukdomar, främja bättre 

hälsa och skydda miljön (ibid. s. 41).  

2.4 Centrala begrepp 

I detta arbete anser jag att det finns en rad olika begrepp som är centrala 

och viktiga att förklara. Dessa begrepp består av ord som har med 

LinkedIn att göra, samt min definition av ordet lämpligt, och vad det 

innebär i detta arbete.  

Följare  

Användare av det sociala nätverket LinkedIn som valt att följa en 

företagssida på LinkedIn. D.v.s. valt att få notiser om uppdateringar och 

händelser som har med företagssidan att göra.  

Notis  

Det meddelande och den lilla ikon som syns i en LinkedIn-användares 

meny när en annan användare eller en företagssida postat ett inlägg eller 

gjort en uppdatering. 

 

Gilla  

En LinkedIn-användare kan gilla ett inlägg eller en uppdatering som en 

annan användare eller en företagssida har gjort. Detta innebär att 

LinkedIn-användaren klickar på en ikon som ger inlägget en ”tumme 

upp”. 

Dela 

Att dela något är när en användare klickar på knappen dela som syns 

under varje inlägg i nätverket. Detta innebär att användaren sprider 

inlägget vidare till sina kontaker, vilket gör inlägget blir synligt för de av 

kontakterna som annars inte hade sett inlägget. 

Lämpligt 

Den typ av innehåll eller språk som är anpassat efter LinkedIn och 

individerna som befinner sig där.  
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3. Metoder 

För att undersöka och få svar på problemformuleringen har tre empiriska 

studier genomförts: En kvantitativ enkätundersökning, kvalitativa 

intervjuer och textanalys. Intervjuerna utfördes med LinkedIn-experter, 

enkätundersökningen med användare av LinkedIn och textanalysen 

utfördes på två myndigheters LinkedIn-inlägg.  

 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att forskarens egen tolkning av 

information som inhämtas står i förgrunden. Kvantitativa metoder 

innebär att information omvandlas till siffror och mängder (Holme och 

Solvang, 1997, s. 76). Valet av metoder bör göras med tanke på 

problemformulering, och det finns inget som säger att kvalitativa 

metoder är bättre än kvantitativa eller tvärtom. Att blanda kvalitativa 

och kvantitativa metoder är ett sätt för den insamlade informationen att 

stärka varandra (Ibid, s. 87). Mina frågeställningar kan inte besvaras av 

endast den ena typen av metod. För att få en bild av det undersökta 

ämnet från både en större överskådlig-, samt en mindre djupgående 

vinkel använde jag både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Metodernas olika syfte presenteras vidare under dess enskilda rubrik 

nedan.   

 

För att bli mer insatt i samt utforma de metoder som valts har jag läst 

Intervjumetodik av Annika Lantz, Metoder för brukstextanalys av 

Lennart Hellspong, Stilistiken av Peter Cassirer och Forskningsmetodik: 

om kvalitativa och kvantitativa metoder av Idar Magne Holme och Bernt 

Krohn Solvang.  

 

3.1 Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vad för innehåll 

användare av LinkedIn ansåg lämpligt för mediet, varför de var 

intresserade av att följa företagssidor och vilket innehåll de skulle vara 

intresserade av att få från en myndighets företagssida. Målet med att 

använda en enkät, d.v.s. kvantitativ metod, var att få så stort 

informationsinnehåll som möjligt från så många LinkedIn-användare 

som möjligt.   

 

Holme och Solvang nämner att de frågor som ställs i en enkät, 

ordningen de har och svarsalternativen som ges påverkas av forskarens 

egna förutsättningar, värderingar och uppfattningar. Detta kan göra att 

den kvantitativa forskningen är styrd av subjektiva värderingar (1997, s. 

155).  
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Som bakgrund till frågorna jag ställde i min enkät läste jag, som tidigare 

nämnts Estes, Schade och Nielsens forskningsrapport Social media user 

experience (2009) som undersökte just användarnas uppfattning av 

bland annat LinkedIn och företagen de följde där.  

 

Vidare nämner Holme och Solvang (1997, s. 155) att basera en 

kvantitativ enkät på tidigare forskning är ett korrigerande element som 

gör att en metod kan ses som pålitligt (ibid). Jag utformade därför min 

enkät utifrån tidigare forskningsresultat för att enkäten både skulle få 

hög reliabilitet och en god validet.  

3.1.1 Urval av informanter 

De 51 informanter som deltog i enkätundersökningen är användare av 

nätverket Linkedin. Enkäten delades på Linkedin, men även på 

Facebook, då jag av egen erfarenhet samt genom mina litteraturstudier 

vet att Facebook ofta besöks flera gånger dagligen, medan LinkedIn 

endast besöks någon gång ibland (Iis, Svenskarna och internet 2016, 

2016). 

 

Att sprida enkäten på Facebook möjliggjorde att enkäten skulle få fler 

deltagande informanter, men problematiken som skapades var att jag 

inte kunde säkerställa att alla som deltog i enkätundersökningen faktiskt 

har en LinkedInprofil. Det är viktigt att motivera informanterna till att 

vilja delta, genom att bland annat påpeka hur viktiga deras svar är, samt 

att förmedla att deras svar behandlas anonymt (Holme och Solvang, 

1997, s. 174). Jag klargjorde tydligt både i inlägget och i den faktiska 

enkäten att den endast var menad att fyllas i av individer som har en 

LinkedInprofil, samt försökte motivera dem genom att berätta att de som 

valde att fylla i enkäten skulle bidra till min examen. Jag skapade även 

frågor som var av sådan natur att det skulle vara svåra att fylla i av 

någon som inte är bekant med LinkedIn. Alla dessa val resulterade i att 

jag gjorde avvägningen att dela enkäten både på LinkedIn och 

Facebook. 

3.1.2 Avgränsningar 

Enkäten hade endast sex frågor, varav fyra hade möjlighet till ett 

avslutande fritextsvar. Valet av få frågor gjordes i första hand utifrån 

den information jag ansåg att jag behövde. Frågorna utformades i andra 

hand utifrån att jag ville behålla respondenternas intresse och deras ork 

för att utföra enkäten. Om enkäten hade gjorts med specifikt utvalda 

individer tror jag att en längre enkät hade kunnat gjorts. Holme och 

Solvang (1997, s. 173) nämner att det är viktigt att motivera 

respondenterna till att svara på enkäten. Denna motivation kan tappas 

om enkäten exempelvis är för omfattande.  

 

När jag använde mig av Facebook och LinkedIn för att sprida min enkät, 

och därigenom gav informanterna möjlighet att själva välja om de ville 

delta eller inte, gjorde jag antagandet att jag skulle få fler svar ju färre 
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frågor jag hade, och på så sätt ha använt en mer kvantitativt pålitlig 

metod.  

 

Enkäten besvarades av 51 informanter. Därför valde jag att presentera 

svarsresultaten i procent. Ytterligare en anledning till att svaren 

presenteras i procent är att det i flera av frågorna var möjligt att kryssa i 

fler alternativ än ett. Att då presentera resultaten i antal informanter som 

svarat kan tänkas vara otydligt.   

 

När procentenheterna i de olika svarsalternativen slås ihop går de över 

100 procent. Detta beror på att informanterna kunde välja flera svar på 

samma fråga. Procentenhet för varje svarsalternativ är således en 

mätning av hur många av de 100 procenten som valde just det 

svarsalternativet.  

3.2 Intervjuer 

Intervjuer kan vara öppna eller strukturerade beroende på vilka frågor 

som ställs. Den strukturerade intervjun har i förväg utformade frågor, 

och informanten väljer sitt svar bland i förväg utformade svarsalternativ. 

Den mest strukturerade formen av intervju är enkäten (Lantz, 1993, 

s.17).  Motsatsen är således den öppna intervjun som består av mer 

öppna frågor. Holme och Solvang kallar denna sortens intervju för den 

kvalitativa intervjun, dvs den intervjuform där forskaren eller 

intervjuaren utövar den minsta styrningen över frågorna och personerna 

som intervjuas (1997, s.99). För att denna metod skulle vara så objektiv 

och relevant som möjligt har jag använt mig av den kvalitativa intervjun.  

 

Syftet med intervjuerna var att få fler perspektiv på LinkedIn och språk 

samt att se på ämnet från annat håll än mitt eget. Jag använde mig 

informantintervjuer, vilket innebär att intervjuerna utförs på personer 

som kan antas ha stor kunskap om det ämne som undersöks (Holme och 

Solvang, 1997, s.104). Valet av intervjupersoner gjordes följdaktligen 

utifrån den expertis som jag bedömde krävdes om LinkedIn och språket 

i detta sociala medie. 

3.2.1 Intervjupersoner 

Olle Bergman (linkedin.com/in/ollebergman) är kommunikationskonsult 

med tjugo års erfarenhet av att hjälpa företag med deras textuella 

kommunikation. Han föreläser och utbildar om bland annat språkvård 

och kommunikation i sociala nätverk som LinkedIn.  

 

Oscar Rydman (linkedin.com/in/oscarrydman) är kundansvarig för den 

offentliga sektorn hos LinkedIn. Han har examen i entreprenörskap, 

bokföring och marknadsföring. Oscar arbetar med att hjälpa arbetsgivare 

inom den offentliga sektorn att använda LinkedIn på bästa sätt samt hur 

de kan effektivisera sin rekryteringsstrategi. 
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3.2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna gjordes över telefon och jag använde högtalarfunktionen 

och en diktafon för att spela in samtalen. Intervjupersonerna blev 

informerade om min önskan att spela in samtalen innan intervjuerna 

startade. Jag utgick från ett dokument med de frågor jag ville ställa, men 

som tidigare nämnt användes dokumentet endast som stöd. I och med 

mitt val att ställa öppna frågor liknade intervjuerna samtal, och 

därigenom förändrades frågornas natur, nya frågor uppkom och olika 

följdfrågor ställdes.    

 

Transkriberingen av intervjuerna valde jag att inte bifoga som bilagor. 

Jag utförde nämligen inte en klassisk transkribering där varje ord, suck 

och eftertänksamt ”hmmm-ande” finns antecknat. Då intervjuerna, som 

tidigare nämnts mycket liknade samtal, valde jag istället att anteckna det 

som var relevant att presentera som resultat utifrån syftet med 

intervjuerna. De inspelade ljudfilerna finns dock att tillgå vid förfrågan. 

 

Dokumentet med intervjufrågorna finns bifogad som bilagor. Se bilaga 

1.  

3.3 Textanalys  

I textanalysen jämförs och undersöks två företagssidors inlägg i 

nätverket LinkedIn. Textanalysen gjordes för att få insikt i, om och hur 

myndigheter strävar efter att skapa dialog med läsarna samt vad jag 

genom textanalysen uppfattar är syftet med deras kommunikation på 

LinkedIn. Därför jämförs Eskilstuna kommuns företagssida med 

Arbetsförmedlingens. Valet av undersökningsenheter går jag närmare in 

på nedan.  

3.3.1 Urval av myndigheter 

Mitt arbete tar avstamp i att Eskilstuna kommuns kommunikation på 

LinkedIn inte uppfyller det rekryteringssyfte kommunen uttryckt att de 

vill uppnå med sidan. Därför kändes det naturligt att en av de 

företagssidor som analyserades var deras egna. För att ta reda på vad en 

företagssida med fler följare, kommentarer, gillningar och delningar har 

för stil och innehåll, valdes Arbetsförmedlingens företagssida som den 

andra profilen att analysera.  

 

Eskilstuna kommun (https://www.linkedin.com/company/eskilstuna-

kommun) är en offentlig myndighet. Vid tiden för undersökningen har 

myndighetens företagssida 3237 följare och har i snitt 21,8 gillningar på 

de tio senast publicerade inläggen. Eskilstuna kommun publicerade sitt 

första inlägg år 2016 har vid tiden för undersökningen publicerat totalt 

52 inlägg. 

 

Arbetsförmedlingen 

(https://www.linkedin.com/company/arbetsformedlingen) är en offentlig 

https://www.linkedin.com/company/eskilstuna-kommun
https://www.linkedin.com/company/eskilstuna-kommun
https://www.linkedin.com/company/arbetsformedlingen
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myndighet och Sveriges största förmedlare av arbeten 

(Arbetsförmedlingen, 2017, Om Arbetsförmedlingen). 

Arbetsförmedlingen har vid tiden för undersökningen 19355 följare och 

på de tio senast publicerade inläggen i snitt 112,8 gillningar. 

Myndighetens företagssida publicerade sitt första inlägg år 2016 och har 

vid tiden för undersökningen publicerat totalt 54 inlägg.    

3.3.2 Analysverktyg/mall 

Jag skapade en analysmall som utgår från Hellspongs komperativa 

analys, och Cassirers stilanalys.  

 

En komperativ analys är när två texter eller genrer jämförs för att ta reda 

på likheter och skillnader mellan dem (Hellspong, 2001, s. 79). I en 

komperativ analys tar man hänsyn till sammanhang, språk, innehåll, 

social ton och stil. Till min analysmall valde jag att plocka ut olika 

relevanta frågor baserade på dessa fyra kategorier. Eftersom mitt arbete 

fokuserar på stil och stilistik, valde jag att komplettera den komperativa 

analysen med stilanalysen. 

 

Stilanalysen är ett verktyg för att ta reda på förhållandet mellan form och 

innehåll (Cassirer, 2015, s. 123).  Syftet med en stilanalys skiljer sig åt 

beroende på vilken text som analyseras, samtidigt som anledningen att 

texten valts ligger som grund för syftet med att analysera den (ibid, s. 

185). En stilanalys tittar bland annat på pragmatik, innehåll, komposition 

och disposition (ibid, s. 188).  

 

Hellspong påpekar att det är lättare att se typiska stildrag i en analys när 

man jämför en text mot en annan (2001, s. 73). Cassirer nämner att man 

kan välja ut relevanta delar ur en analys om man vet varför man gör 

analysen och vad man vill få ut av den (2015, s. 186). Valet att blanda 

och välja ut delar ur dessa två typer av analyser, gjordes för att jag ville 

jämföra de två myndigheternas inlägg med varandra, samt ta reda på hur 

inläggens stil och innehåll såg ut.  

 

Analysmallen jag skapade är bifogad som en bilaga. Se bilaga 2. 

3.3.3 Tillvägagångssätt 

Med min analysmall som stöd undersökte jag de två myndigheternas tio 

senast publicerade inlägg. Texterna från inläggen finns bifogade som 

bilagor, se bilaga 3 och 4.  

 

Cassirer nämner att anteckna är ett bra sätt hitta olika fenomen som 

återkommer och hur dessa hänger ihop med varandra (2015, s. 187) Jag 

började med att läsa inläggen övergripande, antecknade mina tankar och 

skapade en första överblick över stil och innehåll. Sedan tittade jag på 

punkterna i min analysmall och prickade av en punkt i taget när jag gick 

djupare in på varje enskilt inlägg. Avslutningsvis skrev jag utifrån mina 
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resultat i analysen en kort sammanfattning av mina tankar kring 

Eskilstuna kommuns och Arbetsförmedlingens inlägg. 

3.3.4 Avgränsningar 

En kvalitativ undersökning utmärks av djupgående undersökning av 

några få representativa enheter. (Holme och Solvang, 1997, s. 79). 

Eftersom jag förutom denna metod har en användarenkät, två intervjuer 

med experter samt datainsamling kring myndighetsspråk och riktlinjer, 

valde jag att göra en mindre kvalitativ analys av tio inlägg per 

myndighet. Dessa tio inlägg från de två företagssidorna fick agera som 

ett representativt urval av de totala 52, respektive 54 inlägg som 

myndigheterna publicerat.  

 

Analysen var av kvalitativ natur. Därför valde jag bort kvantitativa 

beräkningar som LIX och nominalkvot. Fonetisk och morfologisk nivå 

valdes bort då jag bedömde att det för mitt arbete inte fanns något 

relevant att hitta kring detta. Även stilfigurer och retorik valdes bort. 

Syftet med analysen var nämligen att få en helhetsbild och förståelse av 

inläggens dialog och innehåll. Dessa val hjälpte mig att avgränsa 

undersökningen.  

3.4 Etiska aspekter 

Genom valet att utföra två av de tre metoderna som användes med hjälp 

av informanter, har det varit viktigt att tänka på de forskningsetiska 

aspekterna av sådana metoder. Enligt Lagen om etikprövning som avser 

människor (SFS 2003:460 §16) ska forskningspersonen bland annat 

informeras om syftet, den övergripande planen, metoder som kommer 

att användas, att deltagandet är frivilligt, samt att personen när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Enligt andra paragrafen (§2) avser dock inte 

lagen sådan forskning som utförs på högskoleutbildningars grundnivå. 

Trots detta valde jag att ta stöd i lagen, eftersom jag ville skapa ett 

förtroende och trygghet hos mina informanter och deras deltagande i 

arbetet.  

 

De informanter som deltog i enkäten blev informerade om att de genom 

sitt deltagande skulle vara helt anonyma. Vidare informerades de om att 

deras svar skulle presenteras aggregerat, förutom eventuellt 

förtydligande citat från fritextfälten.  

 

Expertinformanterna som deltog i intervjuerna blev tillfrågade om de 

gav tillåtelse att ha sina namn publicerade i detta arbete. Jag valde att 

inte göra dessa informanter anonyma. Jag ansåg att deras namn och 

erfarenheter av LinkedIn kunde visa på nyttan med att intervjua dem i 

detta arbete. Informanterna blev även tillfrågade om att de inspelade 

intervjuerna skulle lagras och genomgå transkribering.  
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3.5 Metodkritik 

 

Enkät 

Enkäten utformades i ett tidigt skede av arbetsprocessen där jag själv 

ännu inte hade definierat alla begrepp, vilket gjorde att detta syntes i 

frågorna. Några av frågorna i enkäten kan följdaktligen ses som 

otydliga. Framför allt de frågor som innehöll hör hemma och roligt 

omgivna av citationstecken. Användandet av citationstecken gör att båda 

uttrycken kan ha varit mer svårtolkade för läsaren. Främst visar de på 

den osäkerhet jag själv hade kring dessa benämningar.  

 

Holme och Solvang nämner dock att valet av begrepp i ett arbete speglas 

av forskarens egna värderingar, förhållningssätt och uppfattningar, samt 

att begrepp definieras och förändras under arbetets gång då de är ett 

uttryck för de sammanhang arbetet sker i (Holme och Solvang, 1997, s. 

154). 

 

Uttrycket hör hemma definierades efter att enkäten skickats ut till 

informanterna som begreppet lämpligt. Denna definition används i alla 

övriga delar av arbetet samt förklaras under Centrala begrepp. Jag 

gjorde avvägningen att inte ändra begreppet från hör hemma till lämpligt 

i enkäten i efterhand. Jag gjorde detta i ett försök att vara så transparent 

som möjligt kring mina metoder och min arbetsprocess.  

 

Intervjuer 

De två kvalitativa intervjuerna bestod av öppna frågor vilket gjorde att 

de många gånger liknade samtal. Holme och Solvang (1997, s. 99) 

nämner detta som styrkan med kvalitativa intervjuer. Dock fann jag mig 

själv i slutet av intervjun med Oscar i mer av vad som kan likna en 

diskussion där jag själv deltog med tankar och uttalanden. Här gick jag 

alltså ifrån rollen som den objektiva lyssnaren. Holme och Solvang 

(1997, s. 107) nämner däremot att intervjun är en metod som lärs in 

genom att utföras i praktiken.  
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4. Resultat  

4.1 Enkät 

1.  Varför blev du medlem på LinkedIn? 

 

o 35.3 procent svarade: För att människor i min närhet är 

medlemmar 

 

o 66.7 procent svarade: För att hitta jobb 

 

o 17.6 procent svarade: För att få nyhetsuppdateringar från 

företag 

 

o 19.6 procent svarade: Annan anledning 

 

De informanter som valde Annan anledning ombads att förklara vad 

anledningen var. 9 stycken av de 10 informanter som valde detta svar 

skrev att de blev medlemmar för att skapa ett professionellt kontaktnät. 

Den tionde informanten blev medlem för att rekrytera åt företaget hen 

arbetade hos.  

 

 

2. Vad för typ av uppdateringar anser du “hör hemma” på 

LinkedIn? 

 

o 3.9 procent svarade: Det går bra att posta vardagliga 

uppdateringar 

 

o 98 procent svarade: På LinkedIn ska man bara posta 

uppdateringar som har med jobb och företag att göra 

 

o 9.8 procent svarade: Andra uppdateringar 

 

De som valde sista alternativet ombads förklara. Här svarade dock inte 

alla 5 informanter, utan endast 3. Svaren var: 

 

 

o ”Forskning, studier, undersökningar och tankar kring dessa…” 

 

o ”Jobb-/utbildningsrelaterat” 

 

o ”Allt som rör företag/myndigheter tycker jag är okej, även om 

nyheter om lagar mm som rör exempelvis företagsförändringar. 

Inget Jag bakade bullar igår kväll, de blev goda” 
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3. Hur många företag/organisationer följer du på LinkedIn? 

 

o 3.9 procent svarade: 0 stycken 

 

o 39.2 procent svarade: 1-5 stycken 

 

o 33.3 procent svarade: 5-10 stycken 

 

o 23.5 procent svarade: 10 eller fler 

 

 

 

4. Varför följer du dessa företag/organisationer? 

 

o 70.6 procent svarade: Jag är intresserad av att arbeta där 

 

o 25.5 procent svarade: Jag är anställd där 

 

o 72.5 procent svarade: Jag är intresserad av företaget och dess 

uppdateringar 

 

o 11.8 procent svarade: Annan anledning 

 

De informanter som valde Annan anledning, ombads förklara. De som 

valt detta svar angav att anledningen var att det antingen ingick i deras 

arbete eller att företagen var deras kunder. 

 

 

5. Vad för sorts LinkedIn-uppdateringar skulle du vilja få från en 

myndighet? (Exempelvis en kommun) 

 

o 45.1 procent svarade: Nyhetsuppdateringar 

 

o 80.4 procent svarade: Jobbannonser 

 

o 56.9 procent svarade: Bilder, filmer och information om event 

 

o 9.8 procent svarade: Andra uppdateringar 

 

o 5.9 procent svarade: Inga uppdateringar 

 

De som fyllde i Andra uppdateringar ombads förklara. Svaren var: 
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o ”Vill veta vad kommunen gör, framsteg och liknande. Nya 

projekt, kan vara ett info om större evenemang. Men inte för att 

marknadsföra utan mer för att visa vad dem gör”. 

 

o ”Gärna att någon anställd hade hand om kontot en tid och visade 

behind the scenes hur det är att jobba där och med just den 

specifika tjänsten. Hur en dag kan se ut, eller en vecka”. 

 

o ”Uppdateringar som berör företag/offentlig 

verksamhet/näringsliv”. 

 

 

 

6. Hur personlig tycker du att en myndighet får vara på LinkedIn? 

 

o 5.9 procent svarade: Det går bra att myndigheten postar inlägg 

med förkortningar och slang 

 

o 0 procent svarade: Myndigheten postar ”roliga” inlägg som inte 

behöver ha något större informationssyfte 

 

o 70.6 procent svarade: Myndigheten blandar ”roliga” och 

informationstäta inlägg (exempelvis jobbannonser) 

 

o 21.6 procent svarade: Myndigheten ska bara skriva det absolut 

nödvändiga och postar inlägg om exempelvis jobbannonser 

 

 

4.1.1 Sammanfattning 

Informanterna som fyllde i enkäten gick med i LinkedIn i syfte att hitta 

eller skapa möjligheter för nya jobbmöjligheter. 98 procent av 

informanterna ansåg att LinkedIn är ett nätverk där endast uppdateringar 

om arbetsmöjligheter och företag är lämpliga.      

Majoriteten informanter följde flera olika företagssidor därför att de var 

intresserade av en anställning där, alternativt att de var generellt 

intresserade av företaget och eventuella uppdateringar som postades. 

Om informanterna följde en myndighets företagssida, angav majoriteten 

att de skulle vilja få uppdateringar om lediga tjänster, bilder, filmer och 

information om event, samt nyhetsuppdateringar.    

Vid frågan om hur personlig en myndighet bör vara i nätverket, angav 

majoriteten att de var intresserade av olika sorters inlägg. Informanterna 

ville ha en blandning mellan inlägg som var mer personliga och inlägg 

som var informationstäta och hade ett större informationssyfte. 
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4.2 Intervjuer 
Resultaten som presenteras i denna del hänvisas till telefonintervjuerna 

med Olle Bergman (2017) och Oscar Rydman (2017).  

 

Närvaro i sociala medier 

Något som diskuterades med både Olle och Oscar var varför företag och 

offentliga myndigheter har nytta av att närvara på LinkedIn. De båda 

informanterna hade helt olika syn på detta.    

 

Oscar förklarade att privata företag ofta använder sig av och har nytta 

av LinkedIn för att arbeta med rekrytering och att marknadsföra sig själv 

som arbetsgivare. Han ansåg att de arbetar med att sälja sig själva på ett 

sätt som myndigheter inte gör.  

 

Olle höll inte med om att det fanns en nytta för företag att ha en närvaro 

på LinkedIn. Han ansåg att individer har den största nyttan, och att 

företag inte bör starta en profil hos LinkedIn om det kan undvikas. Om 

man som företag trots detta hade en närvaro på LinkedIn, menade Olle 

att det är viktigt att ha koll på hur de anställda på den egna myndigheten 

beter sig där.  

 

Båda informanterna var överens om att myndigheters utmaning och 

behov var samma sak: att nå ut till allmänheten och konkurrera med de 

privata företagen om rekrytering och som professionell organisation. 

Som myndighet måste man ha bestämt vem man riktar sig till och ha en 

välplanerad strategi.  

 

Avsändare 

Olle tyckte att det var viktigt för myndigheter att hantera LinkedIn som 

ett strategiskt verktyg. Man ska fråga sig vem som ska ha kontroll över 

sidan, och varför. Även Oscar menade att det är viktigt att hitta balansen 

mellan hur olika förvaltningar inom en myndighet får ta plats i 

myndighetens inlägg på LinkedIn.  

 
”Det bör vara mer gemensamt än det oftast är” 

- Oscar  

 

Vidare förklarade Oscar att många myndigheter idag endast låter en 

förvaltning ha ansvar över flödet och vad som postas där och att 

informationskanalen bör innehålla information från mer än ett område 

eller förvaltning. 

 

Anledningen till nyttan av att fler förvaltningar ska få synas är att 

kompetensbehoven är stora. Oscar upprepar återigen behovet 

myndigheter har av att ta mer plats på den offentliga arenan, för att 

kunna konkurrera med privata företag om de individer som skulle kunna 

vara intresserade av en tjänst. Olle talar också om att konkurrensen är 

viktig, men också farlig. Han anser att LinkedIn är både en möjlighet 
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och ett problem för företag, därför att nätverket gör det enkelt och för 

andra arbetsgivare att ta ens personal. 

 

Oscar ansåg att det farliga med konkurrensen som Olle talade om går att 

vända till myndigheternas fördel. Han nämnde att myndigheters 

rekryteringsprocess är mer komplicerad än privata företags. Detta beror 

på att myndigheter och framför allt kommuner, använder sig av externa 

rekryteringsverktyg. De kan således inte rekrytera direkt via LinkedIn, 

mejl eller arbetsförmedlingens webbplats. Lösningen ansåg Oscar vara 

att använda LinkedIns meddelandefunktion för att skapa kontakt med 

tänkbara kandidater till en tjänst.  Han ansåg att det inte går att förlita sig 

på att informationen når fram till kandidaterna man är ute efter via 

annonser. Det är bättre att höra av sig till kandidaterna direkt och höra 

om de är intresserade av tjänsten.  

  
”Detta är helt avgörande för att de (Myndigheterna) ska lyckas med sin rekrytering” 

- Oscar 

 

Avsändare och relation till följare  

Oscar poängterade att det är viktigt för myndigheter att förstå att man 

har fått ett förtroende av dem som följer företagssidan.  
 

”Man måste förvalta relationen på bästa sätt, och det gör man inte genom ensidig 

information utan det handlar om att verkligen kommunicera” 

- Oscar 

 

Båda informanterna upprepade flera gånger hur viktigt det är att 

kommunicera genom sina anställda. Oscar förklarade att det enda sättet 

att som myndighet ha en lyckad kommunikation på LinkedIn är att 

medarbetarna självmant sprider inlägg till sina kontakter och på så sätt 

delar informationen. Myndigheter måste ha klart för sig vad det är som 

gör myndigheten till en intressant, professionell organisation, och ge 

skäl till varför individer ska vilja arbeta hos myndigheten. 

 
”Inläggen ska handla om vad som utmärker arbetsgivaren i första hand, och jobbet som 

man vill ha sökande till i andra hand” 

- Oscar 

 

Olle höll med och ansåg också att det är viktigt att medarbetarna själva 

väljer att dela inläggen. De ska själva vilja representera arbetsgivaren, 

inte känna sig tvungna till det.  

 
”De ska känna att de är fria, inte att de är nickedockor utan fria yrkespersoner i 

myndighetens tjänst” 

- Olle 

 

Innehåll 

Olle ansåg att innehållet på LinkedIn har börjat spåra ur. Företag, 

myndigheter och individer försöker profilera sig själva på vad han 

beskrev som ett konstigt och tillgjort sätt. Han ansåg att man som 

myndighet måste anpassa sig efter de möjligheter som LinkedIn ger, och 
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att använda textutrymmet väl. Båda informanterna ansåg att det är 

viktigt att tänka att man som användare hela tiden är i tjänst, och att man 

skapar innehåll med en yrkespersons värdighet.  

 

Oscar förklarade att många av de kommuner han arbetar med bara 

använder LinkedIn för att rekrytera. Istället används Facebook som det 

sociala medie där man kommunicerar utifrån ett medborgarperspektiv.  

 

Offentliga myndigheter skulle gynnas av att bredda sin kommunikation 

och vara mer transparenta och öppna. Båda informanterna upprepade att 

myndigheter bör fokusera mer på vad som händer i organisationen, vad 

som utmärker dem som arbetsgivare och professionell organisation. 

Myndigheter behöver dela mer än ensidig information om lediga 

tjänster. De gynnas av att blanda rekryteringsrelaterad information, 

samhälls- och verksamhetsinformation. 

 
”Det är det vardagliga gnetandet och leveransen av kvalitativa tjänster som skapar 

lyckad kommunikation” 

- Oscar 

 

Dialog och tilltal 
”Det är grymt nu kör vi, vi är härligt kreativa blabla. Trams” 

- Olle 

 

Olle ansåg att språket på LinkedIn har utvecklats på ett förfärligt sätt. 

Det är som han själv uttryckte det: konstigt och känns tillgjort i ett 

försök att imponera på folk. Han skulle vilja att språket är mer neutralt. 

Humor är självklart tillåtet, men som han tidigare nämnt, bör man 

uttrycka sig med en yrkespersons värdighet.  

 

Liksom Olle, ansåg Oscar att det är viktigt att språket känns 

professionellt, eftersom det ska verka i en professionell kontext. Detta 

innebär dock inte att språket nödvändigtvis måste vara formellt. Inte 

heller behöver man förlora den personliga touchen. Han ansåg att det är 

viktigt att hålla en ton som är inbjudande för de individer som följer 

företaget. En ton som är yrkesmässig och professionell utan att det blir 

stelt. Båda var överens om att det är viktigt att inte glömma bort att 

LinkedIn är ett socialt medie.  

4.2.1 Sammanfattning 

Informanterna hade delade åsikter i några frågor, men höll med varandra 

i det mesta. Båda två ansåg att det är viktigt att ta vara på och använda 

sig av att företagets anställda har egna profiler på LinkedIn.  

 

Det är viktigt att få medarbetarna att känna sig stolta över arbetsplatsen. 

På så sätt är de själva delar i konversationen när de kommenterar, gillar 

och delar arbetsgivarens inlägg. Det är också viktigt att blanda olika 

sorters information i inläggen. Inläggen kan inte bara handla om lediga 

tjänster, fokus bör istället ligga på varför man som arbetssökande ska 
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vilja arbeta hos myndigheten och vad som utmärker myndigheten som 

arbetsgivare.  

 

 

 

4.3 Textanalys 

Redan i början av min analys var det tydligt att Eskilstuna kommun och 

Arbetsförmedlingen hade olika syften med sina inlägg. Dock kan jag 

inte säkerställa att det jag kommit fram till genom min analys är de 

faktiska syften som myndigheterna hade. Jag kan endast skapa egna 

hypoteser om detta. De syften jag upptäckt är således mina egna 

slutsatser.  

 

Jag uppfattade att alla inlägg som analyserades från de båda 

myndigheterna hade det övergripande syftet att informera.  I nio av de 

tio inlägg som analyserades från Eskilstuna kommun uppfattade jag att 

syftet var att rekrytera. Inget av de tio inlägg som analyserades från 

Arbetsförmedlingen hade syftet att rekrytera. Arbetsförmedlingens 

inlägg fokuserade istället på att informera och påverka. Inläggen som 

hade ett påverkande syfte ville påverka genom att få läsarna att utföra en 

handling, eller bli engagerade och intresserade av ett ämne.  

 

Avsändare 

Att texterna publiceras av en företagssida på LinkedIn gör att varje 

inlägg startar med företagets namn och profilbild i översta vänstra 

hörnet, vilket gör det lättare att förstå vilket företag (eller i detta fall 

myndighet) som publicerat inlägget.  

 

Varken Eskilstuna kommun eller Arbetsförmedlingen var enhetliga med 

om avsändarens syntes i inläggstexten. I de fall där avsändaren var 

tydlig, skiftades det från första- till tredjehandsperson från inlägg till 

inlägg.  

 

Målgrupp 

I nio av de tio inläggen publicerade av Eskilstuna kommun riktar texten 

sig till en specifik målgrupp eller individ. Inläggen är 

rekryteringsannonser och radar upp egenskaper eller intressen personen 

som söks bör besitta. Målgruppen är således extern, men egenskaperna 

och färdigheterna som efterfrågas ändras från inlägg till inlägg.  

 

Arbetsförmedlingens målgrupp kan ses som mer allmän. Inläggen riktar 

sig till allmänheten och mer specifikt de följare myndigheten har på 

LinkedIn. Här ändras inte målgruppen lika drastiskt beroende på inlägg. 

Texterna riktar sig istället till alla som skulle kunna ha intresse av den 

allmänna information som delas. 
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Dialog och tilltal 

Arbetsförmedlingens inlägg innehöll många uppmaningar, frågor och 

tilltalsord så som ”vi” och ”du”. Som tidigare nämnt var de dock inte 

konsekventa med hur de benämnde sig själva. Ibland fanns inga ”vi” 

med alls, ibland benämndes myndigheten i tredjeperson och ibland var 

Arbetsförmedlingen helt osynlig.  

 

Arbetsförmedlingen ställde frågor som:  

 
”Funderar du över vilken lön du ska begära på jobbintervjun, eller hur du ligger till i 

din bransch?” 
 

Denna typ av frågor uppfattar jag skapa relation och närhet till läsaren, 

vilket gör att texten blir mer dialogisk snarare än monologisk.  

 

Eskilstuna kommun använde sig förvisso av uppmaningar och frågor, 

men av en annan, och mindre effektiv typ än Arbetsförmedlingen. 

Frågorna såg ofta likadana ut, och uppmaningarna handlade i nio av de 

tio inläggen om att söka tjänsten eller tjänsterna som annonserades.  

 

”Låter det spännande? Läs mer om tjänsterna genom att klicka på annonsen nedan”  

 

Liksom Arbetsförmedlingens inlägg, skiftade tilltal från inlägg till 

inlägg. Eskilstuna kommun använde till största del “vi”- och “du”-tilltal, 

men då och då benämndes myndigheten i tredjeperson eller var helt 

osynlig. I flera av inläggen fanns det inte något tilltal alls.  

 

Stilnivå 

Både Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen hade informationstäta 

inlägg. Detta innebar dock inte att alla texter var långa, men det var 

tydligt alla inlägg som analyserades hade syftet att informera.  

 

Båda företagssidorna skrev inlägg med ett formellt språk. Informationen 

var alltid konkret, men kunde i Eskilstuna kommuns fall ofta bli otydlig. 

Kommunens inlägg innehöll långa meningar och många ord som var 

svåra att förstå, ibland för att de var tydliga fackord, och ibland för att de 

hade en hög stilnivå.  

 
”I tjänsten kommer du också att stödja kommunledningskontorets statistikfunktion med 

GIS-kompetens för att ta fram analyser och underlag utifrån våra statistikdatabaser” 
 

Orden som användes i dessa rekryteringsinlägg var i de flesta fallen 

riktade till den specifika målgrupp eller individ som eftersöktes. 

Texterna kan således tänkas ha varit otydliga för andra följare som läste 

inläggen.  

 

I Arbetsförmedlingens språk var det lättare att se klarspråkstendenser. 

De hade liksom Eskilstuna kommun ett formellt språk och 

informationstäta inlägg, men en lägre stilnivå och således ett enklare 
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språk. I de fall inläggen innehöll svåra ord eller begrepp förklarades 

dessa i texten.  

 

Båda myndigheterna använde då och då en målande fras eller uttryck i 

sina inlägg. Detta bidrog till ett personligare språk, men i stort är det 

tydligt att Arbetsförmedlingens språk är mer personligt än Eskilstuna 

kommuns.  De använder mer frågor, uppmaningar, tilltalsord och ett 

enklare, mer lättförståeligt språk som är tydligt anpassat till en bredare 

målgrupp.   

 

4.3.1 Sammanfattning 

Båda myndigheterna höll en formell stilnivå.  Stilnivån var däremot 

högre hos Eskilstuna kommun, som använde sig av svårförstådda 

fackord och ord med tydligt högre stilnivå än Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens språk var personligare och lättare. De använde 

enkla ord samt ett vardagligare, men fortfarande skriftspråkligt och 

formellt språk.  

 

Syftet med inläggen och målgruppen de två myndigheterna riktade sig 

till var mycket olika varandra. Eskilstuna kommun fokuserade nästan 

endast på rekrytering, och inriktade sig på en specifik målgrupp, med 

specifika ord och uttryck som hade en tendens att stänga ute andra 

målgrupper. Arbetsförmedlingen hade en bred målgrupp, där jag 

upplevde att man genom påverkande inlägg med uppmaningar och 

frågor försökte skapa dialog med så många av de egna följarna som 

möjligt.  

 

Varken Arbetsförmedlingen eller Eskilstuna kommun var konsekventa 

med hur de benämnde sig själva som avsändare. Båda myndigheterna 

skiftade mellan att vara osynliga avsändare, till att benämna sig själva i 

första- eller tredjepersonsperspektiv. Båda myndigheterna använde du-

tilltal och uppmaningar i nästan alla inlägg. Jag upplevde dock att alla 

uppmaningar inte fungerade lika väl. Några, framför allt de från 

Eskilstuna kommun kändes mer krystande och som ett halvhjärtat försök 

att skapa dialog, snarare än att de hade en genomtänkt plan för 

kommunikationen.  
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5. Gestaltning 

Gestaltningsförslaget består av riktlinjer för hur Eskilstuna kommun kan 

skriva inlägg på LinkedIn som är anpassad efter syfte, målgrupp och 

mediet, och på så sätt fungera som en hjälp vid kommunens 

kommunikation i det sociala nätverket. Riktlinjerna innehåller även 

exempel på hur tre olika inlägg med tre olika syften kan se ut. Dessa 

syften är: Informera, påverka och rekrytera. Dessa syften grundas i 

Cassirers teori om syfte (2015, s. 62). 

 

Riktlinjerna är utformade på så sätt att de lätt ska kunna läsas igenom 

och användas som vägledning. Dokumentet tar upp hur och vad 

skribenterna ska tänka på när de utformar inlägg som postas via 

kommunens företagssida på LinkedIn. 

5.1 Informationsurval 

Informationen som finns med i gestaltningen är utformad och baserad på 

den tidigare forskning och de teorier som nämnts, samt empiri från mina 

metoder.  

 

Dokumentet inleds med ett kort stycke som handlar om hur riktlinjerna 

är tänkta att användas, samt inledande råd att tänka på innan 

skribenterna börjar formulera sitt inlägg. Därefter följer fyra rubriker: 

o Syfte och målgrupp 

o Innehåll 

o Myndigheten som avsändare 

o Språk, dialog och tilltal 

 

Dessa rubriker sammanfattar i stora drag de fyra områden jag utifrån 

mina studier uppfattade som allra viktigast. Under varje rubrik följer 

mer konkreta råd för hur skribenterna bör skriva. Där jag upplevde att 

råden kunde bli för abstrakta exemplifierade jag kort hur de kunde följas 

i praktiken. Efter punkterna finns ett stycke som återkopplar till 

information i början av dokumentet. Avslutningsvis presenteras de tre 

exemplen. 

 

Syftet med en text är viktigt att ha klart för sig när man utformar stil och 

innehåll (Cassirer, 2015, s.61). Detta gäller inte minst inlägg i sociala 

medier och på LinkedIn. Därför gjorde jag bedömningen att utforma tre 

exempelinlägg utifrån de tre huvudsakliga syften jag fann att 

myndigheter har, och bör ha när de utformar inlägg för LinkedIn.  
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Fig. 1: Inläggets syfte är att informera 

 

I inlägget med det huvudsakliga syftet att informera, bedömde jag att få 

fram den viktigaste informationen på ett kortfattat och enkelt sätt, var 

viktigare än personlighet och dialog. Startskottet är dock ett målande 

uttryck som skapar lite personlighet. Samtidigt är det ett allmänt förstått 

uttryck som inte tar uppmärksamhet från inläggets huvudsakliga 

information.     

 

 
Fig. 2: Inläggets är att påverka 

 

Mitt arbete visar att alla inlägg från myndigheter har, och bör ha ett 

övergripande informerande syfte. Exemplet på ett påverkande inlägg har 

således ett syfte att informera, men även syfte att påverka läsaren att 

utföra en handling. Här inleds inlägget med en fråga följt av 

uppmaningar och kort information om vart läsaren hamnar vid ett klick 

på länken. Här skapas personlighet och försök till dialog genom aktiva 

meningar, frågor och uppmaningar. Eskilstuna kommun informerar om 

en tjänst de har och ber de som känner sig träffade av informationen att 

boka en tid.  
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Fig. 3: Inläggets syfte är att rekrytera 

 

Inlägget vars syfte är att rekrytera är personligt genom att nämna en av 

kommunens medarbetare. Anna Andersson menar att arbetet med att 

göra Eskilstuna till Sveriges främsta miljökommun gör det till en bra 

arbetsplats. Denna inledande och mer personliga information, följs av en 

mening där syftet med inlägget blir tydligt. Kommunen vill rekrytera dig 

som är en kreativ problemlösare. Här annonseras inte ett specifikt yrke, 

istället uppmanas läsaren att själv undersöka vilka arbetsmöjligheter som 

finns. Detta inlägg riktar sig således till medborgarna och allmänheten, 

men har fortfarande syftet att rekrytera.  
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Dokumentet med gestaltningen finns i större format i bilaga 5. 
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6. Slutdiskussion  

”På vilket sätt kan stil och stilistik samverka för att utforma 

skrivrekommendationer för myndigheters närvaro i det sociala nätverket 

Linkedin vad gäller innehåll, stilnivå och personlighet?” 

 

Genom att se tillbaka på min forskningsfråga kan jag utifrån den teori 

och den empiri som använts svara på hur skrivrekommendationerna kan 

se ut.  

 

o Innehåll: 

Syftet med att myndigheten har en företagssida på LinkedIn kan 

som i Eskilstuna kommuns fall exempelvis vara rekrytering. 

Detta innebär dock inte att alla inlägg ska handla om rekrytering. 

Innehållet som postas av myndigheter på LinkedIn bör vara 

varierat, med det övergripande syftet att informera.    

o Stilnivå: 

Språket ska vara formellt men klarspråkligt. Myndigheterna bör 

undvika fackord, långa meningar och kanslispråkliga drag som 

långa svårförstådda ord och tunga meningar. Texterna ska 

skrivas för och till medborgarna och allmänheten. 

o Personlighet: 

Myndigheterna bör sträva efter att skapa dialog och relation med 

sina följare. Dialog och relation skapas genom att vara personlig. 

Myndigheten bör inte vara en osynlig avsändare. En synlig 

avsändare ger en mer dialogisk text. Myndigheterna bör använda 

du-tilltal, ställa frågor och använda uppmaningar där de riktar sig 

direkt till följarna.  

6.1 Diskussion 

Dialog visade sig vara en viktig ingrediens för fungerande 

kommunikation. Larsson (2014) nämner detta som organisationers 

främsta syfte till att finnas i sociala medier. Även de två 

forskningsrapporter som använts som tidigare forskning presenterar 

oberoende av varandra dialog som något essentiellt för organisationer i 

sociala medier. Båda informanterna i expertintervjuerna upprepade flera 

gånger hur viktigt dialog var för att skapa och upprätthålla relation med 

organisationens följare. Textanalysen av Eskilstuna kommun och 

Arbetsförmedlingen visade på ett visst försök till dialog. Jag upplevde 

att de inte hade det engagemang eller möjligtvis den kunskap om dialog 

som mitt arbete visar krävs.  
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Under arbetets gång visade sig innehåll vara minst lika viktigt i inläggen 

som språket. Det var tydligt att deltagarna i enkäten föredrog olika 

sorters inlägg framför att myndigheten de följde alltid postade samma 

typ av inlägg. I expertintervjuerna kom det fram att Olle och Oscar 

ansåg att varierade inlägg var viktigt för en organisations 

kommunikation på LinkedIn. Genom textanalysen framgick det att 

framför allt Eskilstuna kommun har en tendens att inte variera innehållet 

i inläggen. De skrev liknande typer av inlägg med samma syfte till olika 

och ofta väldigt specifika målgrupper.  

 

Den tidigare forskningen presenterar resultat som visar att det är extra 

viktigt för organisationer att variera innehållet i inläggen på sociala 

medier. Det beror framför allt på att de, som tidigare nämnt, tävlar om 

följarnas uppmärksamhet, där deras främsta motpart är andra användares 

uppdateringar. Textanalysen visade vidare att Arbetsförmedlingen var 

Eskilstuna kommuns motpart vad gällde detta. Arbetsförmedlingen 

postade olika sorters inlägg med olika syfte, men mot en allmän 

målgrupp. Det var tydligt att de använde sig av samhällskommunikation 

och social marknadsföring, något Eskilstuna kommun misslyckas med 

när majoriteten av deras inlägg handlar om rekrytering.  

 

Resultatet från textanalysen gjorde att jag upplevde 

Arbetsförmedlingens inlägg som mer inkluderande och anpassade till 

medie, syfte och målgrupp än Eskilstuna kommun. En av anledningarna 

till att Eskilstuna kommuns rekryteringssyfte inte uppnås kan således 

vara att de endast postar inlägg med ett rekryteringssyfte. Detta kan låta 

absurt, men jag tror att det kan finnas en logik i att rikta sig mot en 

större, allmän målgrupp för att på så sätt nå de mindre mer specifika 

målgrupperna. 

 

Informanterna i expertintervjuerna ansåg att myndigheter bör ha ett 

formellt språk, men inte nödvändigtvis tråkigt. Personlighet och en 

strävan att skapa dialog var minst lika viktig. Textanalysen visade att 

båda myndigheterna hade en relativt hög stilnivå. Båda hade ett formellt 

språk, med få målande fraser och uttryck. Som tidigare nämnts upplevde 

jag Arbetsförmedlingens språk som mer personligt än Eskilstuna 

kommuns. Enkätundersökningen visade att användarna av LinkedIn var 

intresserade av en blandning av mer personliga inlägg utan något större 

informationssyfte samt informationstäta och mindre personliga inlägg 

som jobbannonser. Som tidigare nämnt finns det vissa komplikationer 

med min enkätundersökning. Jag hade exempelvis ännu inte preciserat 

olika begrepp som användes, vilket kan tänkas ha skapat förvirring hos 

deltagarna i undersökningen. Vidare hade jag ännu inte utfört 

textanalysen, vilket gjorde att jag i enkätens svarsalternativ skiljde på 

personliga och informationstäta inlägg. Efter mina studier står det klart 

att ett informationstätt inlägg inte nödvändigtvis behöver vara 

opersonligt, det är snarare nödvändigt med en personlig ton för att skapa 

ett inlägg anpassat efter allmänheten som målgrupp.  
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I riktlinjerna under rubriken Språk, dialog och tilltal lyder en av 

punkterna: ”Tänk hellre avslappnat, enkelt och vardagligt än stelt och 

formellt”. Detta råd går emot det resultat kring stilnivå som mina studier 

visat. Valet att skriva ett råd om vardagligt hellre än formellt språk, 

gjordes då jag upplever att myndighetsspråk ofta har, och förväntas ha 

en hög stilnivå. Det material jag tagit del av jämför myndighetsspråk 

med kanslispråk, vilket har en extremt hög stilnivå. Myndigheterna ska 

ha gått ifrån denna stil, men formaliteten och det monologiska i språket 

har en tendens att leva kvar. Eskilstuna kommuns och myndigheternas 

skrivregler har riktlinjer där de råder till ett enkelt språk, men det kan 

tänkas att det är svårt för myndigheternas skribenter att komma ifrån att 

de representerar en myndighet, vilket gör att de har en tendens att skriva 

texter med en hög stilnivå. Syftet med att i mina riktlinjer råda till 

motsatsen är således att få skribenterna att ifrågasätta stilnivå och 

formaliteten i sina egna texter. De ska i första hand anpassa språket efter 

mediet, och i andra hand efter att de representerar en myndighet. Jag 

inser dock att detta kanske inte fungerar precis så i realiteten, men med 

detta så kallade ”radikala” råd vill jag helt enkelt att skribenterna ska 

stanna upp och ifrågasätta sitt eget textuella språk.  

 

Under studierna av Myndigheternas skrivregler samt Eskilstuna 

kommuns riktlinjer för språk i sociala medier, framgick det att 

riktlinjerna var otydliga. Jag upplevde att det var svårt att förstå vad 

råden innebar och hur de kunde appliceras på läsarens eget skrivande. 

Min gestaltning skapades med syfte att minska denna otydlighet, men 

under arbetets gång blev det klart för mig att problematiken med 

riktlinjer är att de är svåra att applicera på sin egen text – trots att man 

förstår dem. Riktlinjer kan nämligen inte ta hänsyn till alla situationer 

och kontexter. Det finns inget recept för hur man ska skriva. Det är 

därför omöjligt att skapa en mall som gäller i alla situationer och 

kontexter. Min gestaltning löser således inte denna problematik, utan är 

ett försök att förtydliga den otydlighet som fanns i de befintliga riktlinjer 

jag tagit del av. 

 

Att gestaltningen inte ska fungera som en mall är även anledningen till 

att jag endast valde att skapa tre exempel på olika inlägg. Jag ville att de 

skulle fungera som inspiration, inte misstas för mallar eller regler. Jag 

bedömde att ett inlägg för de tre olika syften jag upptäckt var tillräckligt 

för att fungera som inspiration, och för få för att misstas som mallar och 

regler. För att förtydliga detta ytterligare nämns i flera delar av 

gestaltningen vikten av att använda riktlinjerna som stöd och råd snarare 

än som mall.    

6.1.1 Vidare forskning 

Min förhoppning är att mitt arbete inspirerar till vidare forskning kring 

språk och sociala medier i allmänhet och offentliga myndigheters språk i 

sociala medier i synnerhet.  
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Förslag på vidare forskning skulle kunna vara: 

 

o En undersökning kring riktlinjer och hur väl de egentligen 

fungerar som råd och stöd vid utformning av texter. 

 

o En större expertundersökning med fler LinkedInexperter, samt 

språk- och myndighetsexperter för att få en mer heltäckande bild 

av LinkedIn, språk, mediets utveckling och myndigheternas egen 

syn på sociala medier.  
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