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Abstract
There are no guidelines regarding how companies should design status 
updates on Facebook which attain good readability and engage the read-
ers. Half the Swedish population are Facebook-users, but companies have 
yet to publish comprehensible messages on Facebook which effectively 
include the recipients. Inclusion is not just a matter of accessibility, but also 
of readability.

Therefore, I studied how status updates should be designed on Facebook 
in order to increase the readability and to engage the readers. My target 
group is 22-32 year olds, since the company I worked with wanted to tar-
get this group. I conducted my research through literature studies, inter-
views with the client, analysis of past status updates, questioned an expert 
in social media, and organized a group interview with the target group.

My research shows that status updates should contain information that 
is topical, informative and relevant to the target group. However, status 
updates should not contain too much information, since messages that 
are saturated with information are difficult for the audience to interact with. 
Status updates should be written seriously and give the readers an added 
value. The message should contain 50-250 characters. If the audience is 
unfamiliar with the subject in the status update, a longer message may be 
necessary. Nonetheless, status updates should not exceed 400 charac-
ters, as the readers will then lose interest. Status updates should be writ-
ten in a simple and informal language.

Communication on Facebook requires specific guidelines, since social me-
dia differs from traditional media. The texts published here must be specifi-
cally adapted to Facebook. This requires an increased understanding of 
the demands Facebook as a medium puts on texts published on this social 
utility. Further research could therefore explore the way in which people 
read on Facebook, for example by using eye-tracking cameras.
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Sammanfattning
Det saknas riktlinjer för hur företag ska utforma läsbara statusuppdatering-
ar på Facebook som engagerar läsarna. För att företag ska kunna inklu-
dera sina mottagare kan de inte förlita sig på Facebooks fysiska tillgänglig-
het. Informationen som företag publicerar på Facebook måste också göras 
begriplig för läsarna.

Därför studerade jag hur statusuppdateringar bör utformas på Facebook 
för att få hög läsbarhet och för att engagera läsarna. Min målgrupp är 
22-32-åringar, eftersom företaget jag arbetade mot ville nå ut till denna 
grupp. Genom litteraturstudier, intervjuer med uppdragsgivaren, analys av 
tidigare statusuppdateringar, att ställa frågor till en expert på sociala me-
dier samt genom en gruppintervju med målgruppen kom jag fram till mitt 
resultat.

Min undersökning visar att innehållet i en statusuppdatering ska vara ak-
tuellt, informativt och relevant för målgruppen. Statusuppdateringar får inte 
vara för uttömmande. De ska vara seriösa och ge läsaren ett mervärde. 
En statusuppdatering bör omfatta 50-250 tecken. Om läsarens är obekant 
med ämnet i uppdateringen kan den även vara längre. Statusuppdatering-
ar bör dock inte överstiga 400 tecken, eftersom läsaren förlorar intresset 
då. Språket i en statusuppdatering får vara ledigt, men måste vara tydligt.

Särskilda riktlinjer behövs för kommunikation på Facebook, eftersom 
sociala medier fungerar annorlunda än traditionella medier. De texter som 
publiceras på Facebook måste anpassas för Facebook. Därför krävs en 
bättre förståelse för de krav Facebook som medium ställer på texterna 
som publiceras där. Vidare forskning kunde därför studera hur människor 
läser på Facebook, exempelvis med hjälp av ögonrörelsekamera.
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Inledning
Här presenterar jag bakgrunden till min studie. 
Jag förklarar även studiens syfte, presenterar min 
frågeställning, min målgrupp, mina avgränsningar samt 
de begrepp som jag använder mig av i min rapport. Här 
tackar jag även dem som hjälpt mig i mitt arbete.
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Förord
Sociala medier är högaktuella våren 2012 när detta examensarbete skrivs. 
Facebook har precis blivit börsnoterat och hela samhället tycks rikta blick-
arna mot det parallella universum vi själva skapat. 

Eftersom sociala medier intresserar mig tog jag tillfället i akt att studera 
fenomenet som mitt examensarbete. Temat för 2012 års examensarbete 
i informationsdesign var inkludering och exkludering. Detta gav mig en 
fruktbar infallsvinkel på området.

Jag vill passa på att tacka Västerås & Co för att de varit så positivt inställ-
da till mitt uppslag och för att de varit hjälpsamma då jag haft funderingar. 
Jag vill också tacka min handledare Mattias Meldert för alla synpunkter 
som hjälpt mig i mitt arbete. 

Jag vill även rikta ett varmt tack till klasskamrater och vänner som gärna 
diskuterat de problem och idéer som uppkommit samt på alla vis hjälpt mig 
med mitt arbete. Ett särskilt tack till Karl för det aldrig sinande tålamodet, 
all assistans och allt stöd i med- och motgångar.
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Bakgrund 
Eftersom sociala medier är relativt outforskat inom vår disciplin kändes 
området intressant att arbeta med. Därför bestämde jag mig för att un-
dersöka hur informationsdesign kan anpassas på kommunikation genom 
Facebook. Jag kontaktade olika Västeråsbaserade företag för att höra om 
uppslaget till mitt examensarbete lät intressant och kom på så vis i kontakt 
med Västerås & Co.

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur statusuppdateringar på Face-
book bör utformas för att få hög läsbarhet och för att engagera läsaren. 
 
Problemformulering 
Västerås stads riktlinjer för hur myndigheter ska kommunicera genom 
Facebook (Widerberg, 2011) berör främst de juridiska aspekterna av an-
vändningen och är genrella och grundläggande. Riktlinjerna förtäljer inte 
hur meddelanden bör utformas på Facebook för att bli så förståeliga som 
möjligt och för att nå ut till den tänkta målgruppen. Västerås & Co är ett av 
de företag som därmed saknar information om hur de ska utforma effek-
tiva meddelanden för det brusfyllda medium som Facebook är. 
 
Inkludering och exkludering 
Närmare hälften av det svenska folket är medlemmar på Facebook (Face-
bookskolan, 2012). Men tillgången till Facebook innebär inte nödvändigtvis 
att informationen som finns på Facebook är tillgänglig för användarna. 
Inkludering handlar inte bara om fysisk tillgänglighet, utan även om be-
griplighet. Därför vill jag studera hur statusuppdateringar bör utformas på 
Facebook för att bli så förståeliga som möjligt.

Frågeställning 
Hur utformas statusuppdateringar på Facebook för 22-32-åringar bosatta i 
Sverige, dock inte i Västerås, så att uppdateringarna får god läsbarhet och 
uppmuntrar till interaktion? 
 
Målgrupp 
Min målgrupp är 22-32-åringar som är medlemmar på Facebook samt 
bosatta i Sverige, dock inte i Västerås. Anledningen till att jag valt just 
denna målgrupp är för att Västerås & Co försöker locka 22-32-åringar till 
Västerås. 
 
Målgruppsanalys 
Min målgrupp är mycket rörlig, varpå den är intressant för Västerås & Co 
som har som uppgift att locka människor till Västerås. Målgruppen omfat-
tar såväl studenter som personer som arbetar. Somliga av dem har bildat 
familj medan andra bor för sig själva. Hur som helst har de till skillnad från 
äldre åldersgrupper sällan slagit sig till ro någonstans, vilket gör dem mer 
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öppna för förändringar. Eftersom både inkomst och civilstånd kan variera 
är det viktigt att kartlägga målgruppens intressen, så att informationen de 
nås av på Facebook är relevant för dem. Är det shoppingutbudet, en barn-
vänlig citykärna eller kulturevenemangen i Västerås som lockar?

Avgränsning 
Jag har inte valt att studera huruvida statusuppdateringar upplevs olika 
beroende på vilken kanal man tar del av dem via, exempelvis olika appar 
eller i Facebook-nyhetsflödet vissa företag använder sig av på sina webb-
platser. Jag har även avgränsat mig till att bara studera min målgrupps 
upplevelse av statusuppdateringar. Vidare har jag avgränsat mig till att 
studera hur företag ska kommunicera genom Facebook. 

Begrepp 
Vad är Facebook? 
Facebook är ett socialt nätverk, det vill säga en virtuell mötesplats där 
medlemmarna kan dela med sig av texter, bilder, musik, filmer och an-
nan media. Webbtjänsten grundades 2004 (Eriksson, 2012) och har i dag 
845,000,000 medlemmar, varav 4,638,500 i Sverige (Facebookskolan, 
2012). Närmare hälften av Sveriges befolkning är alltså medlemmar på 
Facebook. 
 
På Facebook skapar användarna egna profiler. Som företag kan man 
skapa en sida åt sitt företag som privatpersoner eller andra företag och 
organisationer kan gilla (jag återkommer till denna funktion nedan). Gillar 
man ett företag följer man deras statusuppdateringar (Läs mer om detta 
under: ”Vad är en statusuppdatering?”). Således har Facebook även blivit 
populärt bland företag och organisationer. 

Bild: Sociala medier är decentraliserade (figur till höger) till skillnad från massmedier som är cen-
traliserade (figur till vänster).
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Sociala medier skiljer sig från massmedier på så vis att massmedier är 
centraliserade, medan sociala medier är decentraliserade. Massmedier 
sägs därmed utgöra en envägskommunikation eftersom mottagarna inte 
kan ge feedback till sändaren genom samma kanal. Sociala medier däre-
mot möjliggör för tvåvägskommunikation och interaktion (Eriksson, 2012). 
 
Vad är en statusuppdatering? 
En statusuppdatering är en funktion på Facebook som gör det möjligt för 
användare att utforma ett meddelande som når ut till de kontakter som valt 
att följa ens statusflöden. Som privatperson väljer man att följa varandras 
statusuppdateringar genom att bli vänner med varandra. Vill man följa ett 
företag eller en organisations statusuppdateringar gör man det genom att 
gilla deras Facebook-sida (se bild nedan). Jag återkommer till denna funk-
tion i min metoddel.

Det första användarna ser när de loggar in på sitt Facebook-konto är ett 
nyhetsflöde där kontakternas statusuppdateringar uppdateras i realtid och 
ordnas kronologiskt med senaste händelserna överst. Här ser man även 
de bilder som lagts upp nyligen av ens kontakter, de saker kontakterna valt 
att dela (jag återkommer till denna funktion nedan) och andra händelser. 
 
I rutan där användaren kan uppdatera sin status uppmanar Facebook 
användaren att besvara frågan: “Vad gör du just nu?”. Här har användaren 
63,206 tecken till sitt förfogande. Som statusuppdatering kan man även 
länka till en annan webbplats samt dela en bild eller ett videoklipp. Man 

Bild: Genom att trycka på knappen ”Gilla” (röd markering till höger) på en sida på Facebook ser 
användaren de statusuppdateringar som görs från sidan de gillat i sitt nyhetsflöde. Antalet gilla-
markeringar en Facebook-sida fått syns på sidan (röd markering till vänster). 
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kan även välja att ställa en fråga med givna svarsalternativ och således 
göra en undersökning bland sina kontakter. Det går dessutom att märka 
diverse ord i statusuppdateringen. Läs mer om detta under “Vad är en 
tagg?”. 
 

 
 
 
Beroende på sekretessinställningar kan användare sprida andras status-
uppdateringar med hjälp av knappen “Dela”. Användarna kan även marke-
ra sitt samtycke genom att trycka på knappen “Gilla”. Statusuppdateringar 
går även att kommentera på. Dessa funktioner återkommer jag också till i 
min metoddel. 
 
Vad är en tagg? 
En tagg är en märkning av ett ord i statusuppdateringen. Taggen bildar en 
länk till en annan sida på Facebook. Användare kan exempelvis välja att 
tagga en plats och på så vis “besöka” den. Då bildas en länk i statusupp-
dateringen till platsen i fråga, som exempelvis kan vara en stad, en butik 
eller en teater. Användarna kan även tagga sina kontakter i statusuppdate-
ringen. Då bildas en länk i statusuppdateringen till den taggade kontaktens 
Facebookprofil.  

Bild: Statusuppdateringar går att gilla, kommentera och dela (röd markering till vän-
ster). Det går även att se hur många som gillat, kommenterat och delat statusuppdate-
ringen (röd markering till höger).  
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Teori
Här redogör jag för de teorier om sociala medier och 
läsbarhet jag använder mig av i min undersökning 
samt för tidigare forskning inom dessa områden.
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Läsbarhet  
Christer Platzack menar att läsbara texter ska “ge den intresserade läsa-
ren maximal information mot minimal ansträngning.” (1973, s. 17). Efter-
som mottagaren själv väljer vad denne ska läsa på Facebook krävs ett 
visst intresse för uppdateringen från mottagarens sida. Samtidigt tror jag 
att även intresserade människor gärna lägger ner minsta möjliga ansträng-
ning på läsningen av meddelandet. Av denna anledning tror jag att läsbar-
heten är viktig att ta i beaktande vid utformningen av statusuppdateringar.

Platzack läsbarhetsformel 
Platzack sammanfattar läsbarhetens byggstenar med formeln: 
A=f(I,T,S,L,F) (1973, s. 18). Denna formel visar att ansträngningen (A) 
som det kräver för läsaren att läsa en text är en funktion av textens inne-
håll (I), typografi (T) och språk (S). Ansträngningen är även beroende av 
faktorer hos läsaren (L) och den förståelse (F) som läsaren läser texten 
med (1973, s. 18).  
 
Platzack menar att man för att undersöka en faktor i denna formel måste 
hålla de övriga faktorerna konstanta (1973, s. 18). Om jag vill undersöka 
typografins inverkan på textens läsbarhet, måste alltså utprovningstexter-
nas innehåll, språk samt läsarens utgångsläge och förståelse för materia-
let hållas oförändrade. Eftersom jag inte har för avsikt att studera endast 
en faktors inverkan på läsbarheten använder jag inte Platzacks formel på 
detta sätt. Jag ser snarare formeln som en modell att följa när jag arbetar 
med textens läsbarhet. Platzacks modell känns nämligen mer givande 
för min undersökning än att exempelvis räkna ut statusuppdateringarnas 
läsbarhetsindex. Läsbarhetsindexet tar nämligen bara orden och mening-
arnas längd i beaktande, medan Platzack tar hänsyn till flera viktiga kom-
ponenter som påverkar textens läsbarhet. 
 
Användarnas attityder gentemot företag och 
organisationers kommunikation genom sociala medier 
Estes, Schade och Nielsen har försökt ta fram riktlinjer för hur företag och 
organisationer ska kommunicera genom de sociala medierna Facebook, 
Myspace, LinkedIn och Twitter (2009). Genom fallstudier har de undersökt 
människors attityder gentemot kommunikation genom sociala medier. 

Avgörande faktorer för att följa ett företag 
Undersökningsdeltagarna fick bland annat föra dagbok över sina vanor på 
sociala medier (Estes & Schade & Nielsen, 2009, s. 11). De flesta delta-
garna menade att de använde sociala medier främst för att hålla kontakten 
med vänner. Att kunna ta del av olika företags uppdateringar var en fördel, 
men inte den främsta anledningen till att finnas på sociala medier (s. 12). 

Det visade sig att undersökningsdeltagarna oftast inte sökte upp företag 
som de ville följa. De blev i stället uppmanade att följa ett visst företag av 
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vänner, i mailutskick från företaget eller via företagets webbplats. Det som 
var avgörande för om användarna började följa ett företag på sociala me-
dier eller inte var om det var enkelt att ta reda på om de fanns närvarande 
på mediet i fråga (s. 20). När undersökningsdeltagarna sökte upp företag 
sade de att en tydlig avsändare är viktig. De företag som använde sig av 
sin logotyp som bild och var lätta att identifiera uppskattades (s. 9). 
 
Undersökningsdeltagarnas läsning av uppdateringar 
På sidor så som Facebook syns de senaste uppdateringarna överst i ny-
hetsflödet. Gamla uppdateringar förflyttas längre och längre ner på sidan 
för att ge plats åt de nya uppdateringarna. Om användaren följer flera olika 
personer och företag eller om användaren loggar in på sidan sällan kan 
äldre uppdateringar gå förlorade, eftersom de till slut faller bort från ny-
hetsflödet (s. 27).  
 
Undersökningsdeltagarna tyckte att det var bra om företag använde sig av 
ett mer informellt språk i sin kommunikation på sociala medier. De läste 
inte igenom gamla uppdateringar för att se om de missat något, utan läste 
bara de senaste. Användarna ville nämligen ha aktuella uppdateringar. 
Därmed kräver de nätverk som undersökningsdeltagarna besöker ofta 
frekventare uppdatering än nätverk som besöks mer sällan (s. 7). Där-
för tycker Estes, Schade och Nielsen att man bara ska finnas på sociala 
medier om man har resurser till det och möjlighet att uppdatera sidorna 
regelbundet (s. 8). 
 
I undersökningen uppgav dock undersökningsdeltagarna att det var irrite-
rande då företag gjorde uppdateringar för ofta. Då fylldes nämligen nyhets-
flödet bara med företagets uppdateringar, medan de andra uppdateringar-
na undersökningsdeltagarna ville ta del av föll bort från nyhetsflödet (s. 7).  
 
Tillfredsställande uppdateringar 
I en annan fallstudie Estes, Schade och Nielsen genomförde fick under-
sökningsdeltagarna ta del av olika uppdateringar på de sociala medierna 
Facebook, Myspace, LinkedIn och Twitter. Undersökningsdeltagarna fick 
betygssätta hur tillfredsställande olika företags meddelanden var på en 
skala, exempelvis gällande företagets trovärdighet och meddelandets an-
vändbarhet. 292 meddelanden betygssattes med siffra 1-7, där 7 betyder 
mycket tillfredsställande. De meddelanden som fick bra omdömen hade 
tre saker gemensamt; de innehöll “something of substance”, alltså ”något 
av substans” (egen översättning), var aktuella och innehöll sådan informa-
tion som användarna förväntade sig få av företaget (s. 8). 

Studien visade också att desto kortare meddelandet är, desto viktigare 
är det hur det är skrivet. Flera företag gjorde dessutom misstaget att som 
uppdatering publicera kortare delar av texter som inte var anpassade för 
mediet. Om inte meddelandet är anpassat för mediet blir kommunikationen 
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lidande (s. 9), eftersom sociala medier är ämnade för tvåvägskommunika-
tion och inte envägskommunikation. De meddelanden som publiceras på 
sociala medier måste därför möjliggöra för dialog.

Irritationsmoment 
Undersökningsdeltagarna ansåg att det var irriterande då företag skickade 
samma meddelande två gånger (s. 30). Väldigt informationstäta medde-
landen och meddelanden som översteg den tillåtna teckenmängden och 
därmed blev avhuggna mitt i irriterade också undersökningsdeltagarna 
(s. 32). De gillade inte heller då företag delade länkar utan att vara tyd-
liga med vart de leder (s. 33). Trots att användarna förväntade sig ett mer 
informellt språk på sociala medier tolererade de inte stavfel eller gram-
matiska fel. Dessa drog ner på företagets trovärdighet (s. 33). För mycket 
reklam och uppmaningar till att köpa saker irriterade också användarna (s. 
33).  
 
Kritik mot studien 
Denna studie och riktlinjerna Estes, Schade och Nielsen ger är ifrågasätt-
ningsbara av flera skäl. De riktlinjer som författarna ger gäller marknads-
föring, medan jag vill se hur informationsdesign kan förbättra kommunika-
tionen genom Facebook. Trots att informationsdesign och marknadsföring 
kan vara angränsande är det viktigt att vara medveten om skillnaden. 
Dessutom är Estes, Schade och Nielsens studie baserad på olika sociala 
medier med olika syften. Att studera flera sociala medier och ge samma 
råd för användningen av dem tror jag leder till för generella eller rent av 
felaktiga riktlinjer. Exempelvis uppmanar riktlinjerna till att skriva nyckelord 
i meddelandet med versaler för att fånga mottagarnas uppmärksamhet 
(s. 88), vilket jag tror skulle ge ett förvirrande intryck på Facebook. Vidare 
tas ingen hänsyn till målgruppen i undersökningen. Visserligen uppmanas 
företagen att känna sin målgrupp (s. 57), men eftersom riktlinjerna är de 
samma oavsett är målgruppsanpassningen närmast obefintlig. 

Jag tror att olika sociala medier kräver olika riktlinjer samt att dessa bör 
anpassas efter både avsändare och mottagare. Genom att göra egna 
undersökningar kan jag se om Estes, Schade och Nielsens slutsatser har 
giltighet för mitt problem.

Hur information sprids på Facebook 
beroende på kontakternas närhet 
Det är möjligt att ifrågasätta om företag överhuvudtaget ska vara närva-
rande på Facebook, eftersom användarna uppger att de främst är med-
lemmar på Facebook för att hålla kontakten med nära vänner (Estes & 
Schade & Nielsen, 2009, s. 12). Forskningen som presenteras nedan kan 
dock motivera företags användning av Facebook.
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Bild: Folk är mer benägna att dela sådant som deras nära kontakter publicerat på Facebook. Men 
på grund av att de avlägsna kontakternas är fler får de större inflytande (inflytande markerat med 
orange) över informationsspridningen (Bakshy, 2012). 

I The Role of Social Networks in Information Diffusion (2012) undersöks 
hur information sprids på Facebook beroende på kontakternas inbördes 
närhet. Studien som gjorts bygger på Mark Granovetters rapport The 
Strength of Weak Ties (1973). Granovetter upptäckte överraskande nog 
att folk är mer benägna att skaffa jobb som de hört om från personer de 
talar med sällan än från sina nära kontakter (1973, s. 1371-1373). I The 
Role of Social Networks in Information Diffusion anpassas teorin om de 
svaga länkarnas styrka på kommunikation på Facebook. Denna undersök-
ning visar att trots att de nära kontakterna är individuellt mer inflytelserika 
än de avlägsna kontakterna och personer är mer benägna att dela sådant 
deras nära kontakter publicerat, så står de avlägsna kontakterna för majo-
riteten av den information som sprids (Bakshy m.fl., 2012, s. 8).

Bakshy förklarar detta genom det hypotetiska exempel som illustreras 
ovan. Där har en person 110 kontakter, varav 10 är nära kontakter och 100 
mer avlägsna. Sannolikheten för att personen ska dela sådant som de 10 
nära vännerna publicerat är hög, i exemplet 50 procent. Sannolikheten för 
att personen ska dela sådant som de 100 mer avlägsna kontakterna delat 
är mycket mindre, i exemplet 15 procent. Därmed blir mängden informa-
tion som sprids av det de nära kontakterna publicerat 0,5 x 10 = 5, medan 
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summan för de avlägsna kontakterna blir 100 x 0,15 = 15, alltså mycket 
högre. Således skulle personen dela mer av den information som de av-
lägsna kontakterna publicerat, än av den som de nära vännerna publicerat 
(Bakshy, 2012). 

Trots att detta bara är en teori tycker jag att den är värd att ta i beaktande 
som motvikt för de saker som talar emot företags närvaro på Facebook. 
Bakshy visar att Facebook kan fungera bra som kommunikationskanal för 
företag även om användarna främst använder Facebook för att hålla kon-
takten med sina vänner (Poynter, 2010, s. 253). Enligt Bakshy fungerar de 
avlägsna kontakterna bra som informationsspridare, vilket jag tror företag 
kan dra nytta av.

Källkritik 
I min studie hänvisar jag till Facebookskolans statistik (2012).  Denna sida 
anser jag vara en trovärdigare källa än exempelvis Facebook, eftersom 
Facebookskolan inte är tendensiös i samma utsträckning. Facebookskolan 
skriver att sidans upphovsman är Robert Andersson, varpå avsändaren 
blir tydlig (Facebookskolan, 2012).
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Metod
Här redogör jag för samt motiverar mina metodval.
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Metodöversikt 
Genom litteraturstudier, intervjuer med uppdragsgivaren, analys av tidi-
gare statusuppdateringar, att ställa frågor till en expert på sociala medier 
samt genom en gruppintervju med målgruppen har jag samlat empiriska 
fakta om mitt forskningsproblem. De problem jag stötte på under arbetets 
gång diskuterade jag med personer i min närhet, även om dessa inte alltid 
tillhörde målgruppen. Det är nämligen bättre att göra tester ofta än att göra 
dem på precis rätt målgrupp (Lipton, 2007, s. 41). Min gestaltning är base-
rad på resultaten av dessa metoder.

Intervjuer med uppdragsgivaren 
Vid tre tillfällen träffade jag de anställda på Västerås & Co för att ställa 
frågor. Då bokade jag tid med dem för att sedan besöka dem på deras ar-
betsplats. Genom att intervjua de anställda tog jag reda på hur kommuni-
kationsarbetet och utformningen av meddelanden fungerar för närvarande 
på företaget. 

I dagsläget ansvarar två personer för texterna på webbplatsen. Webb-
platsen ska dock förnyas och företaget ska dessutom börja använda sig 
av sociala medier. För att kommunikationen ska bli enhetlig och förståelig 
vid denna expansion krävs en textmässig kommunikationsplan. Eftersom 
dessa riktlinjer var under konstruktion kunde jag inte ta del av dem, men 
jag fick ta del av lite av deras innehåll. Bland annat ska företaget skriva 
med direkt tilltal och använda sig av vardagliga ord. 

Baer menar att förståelse för klientens bakgrund och situation underlät-
tar designprocessen (2008, s. 32). Även om jag i mitt arbete inte ska låta 
mig begränsas av företagets budget eller påverkas av bestämmelser som 
kan försämra mitt arbete tror jag att det är viktigt att veta vilken företagets 
situation är. Då slipper jag göra om sådant de redan gjort och dessutom 
främjar jag en god relation till uppdragsgivaren.

Analys av statusuppdateringar 
Jag studerade A.I.K., Liseberg och Fotografiskas statusuppdateringar på 
Facebook samt responsen på dem. Dessa tre företag valde jag ut med 
hjälp av Facebookskolans listor över svenska företag med flest fans på 
Facebook och svenska företag med flest aktiva fans på Facebook (Face-
bookskolan, 2012). Jag valde att studera A.I.K., Liseberg och Fotografiska 
eftersom de liknade Västerås & Co sett till deras syfte med att finnas på 
Facebook samt deras målgrupp. Jag kartlade sedan företagens statusupp-
dateringar under de senaste fem veckorna, det vill säga under perioden 12 
mars 2012-15 april 2012. 
 
Jag ville inte studera företag så som Marabou, Hallonlakritsskalle, Ri-
destore, Halebop, Nelly.com och McDonald’s trots att de toppade Face-
bookskolans listor över populära sidor (Facebookskolan, 2012). Jag tror 
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nämligen att dessa företags kommunikation genom Facebook främst går 
ut på att sälja sina produkter. De företag jag valt att studera säljer visserli-
gen också produkter i form av biljetter och inträdesavgifter till evenemang 
och aktiviteter. Skillnaden är dock att A.I.K., Liseberg och Fotografiska har 
ytterligare ett uppdrag: de måste i likhet med Västerås & Co även få folk 
att förflytta sig från en punkt till en annan. 
 
Denna undersökning medför dock flera problem. Att ett företag har många 
gilla-markeringar på Facebook betyder inte nödvändigtvis att företagets 
kommunikation på Facebook är välfungerande. De redan frälsta ställer 
kanske inte så höga krav på företagets kommunikation. Vidare är urvalet 
baserat på min uppskattning av företagens syfte med att finnas på Face-
book samt min uppskattning av företagens målgrupp. Min uppskattning 
kan visa sig vara felaktig. De äldre statusuppdateringarna jag studerat 
har hunnit få respons under längre tid, varpå diagrammen jag gjorde över 
uppdateringarnas gensvar kan bli missvisande.  
 
Det största problemet med denna undersökning gäller dock forskningseti-
ken. Eftersom varken företagen eller personerna som skrivit på företagens 
sidor på Facebook är medvetna om att jag undersöker innehållet på sidan 
kan metoden kritiseras för att vara oetisk (Poynter, 2010, s. 381). Jag har 
därför valt att behandla innehållet på sidan konfidentiellt för att värna om 
personers integritet. Därför citerar jag inte privatpersoners kommentarer, 
visar deras profilbilder eller publicerar deras namn. Det kan dock ifrågasät-
tas om forskning överhuvudtaget bör bedrivas på sådant som privatperso-
ner gör på sin fritid på ett socialt nätverk. 
 
Jag är medveten om denna problematik. För att samla empiriska fakta 
behövde jag dock studera dessa företags kommunikation. 

Genom att ordna den data jag samlat i diagram kunde jag enklare analy-
sera tendenser. Diagrammen nedan bör endast ses som ett analysunder-
lag eftersom de inte är statistiskt representativa. De slutsatser jag drog av 
diagrammen testas mot min målgrupp genom intervjuer.

Uppdateringar kontra evenemang 
Fotografiska hade under de fem studerade veckorna gjort flest statusupp-
dateringar, sammanlagt 63 stycken (se bild nedan). Detta ger ett medel-
värde på 1,8 uppdateringar om dagen. A.I.K. hade gjort 49 uppdateringar 
under de fem veckorna och hade därmed gjort näst mest uppdateringar 
under perioden. A.I.K:s medelvärde hamnar därmed på 1,4 uppdateringar 
om dagen. Minst antal uppdateringar hade Liseberg gjort, nämligen 28 
stycken, vilket ger ett medelvärde på 0,8 uppdateringar om dagen. 

12 mars, 16 mars, 18 mars, 24 mars, 26 mars, 1 april, 5 april, 9 april, 12 
april och 15 april hade A.I.K. matcher. Dessa dagar har även statusupp-
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Bild: Diagram över A.I.K., Fotografiska och Lisebergs statusuppdateringsfrekvens under de fem 
studerade veckorna.

Statusuppdateringsfrekvens 12 mars 2012-15 april 2012

dateringar gjorts, ofta flera om dagen. Dagarna före och efter matcherna 
förekommer viss aktivitet, men statusuppdateringarna under dessa dagar 
tycks vara sporadiska. 

16 mars öppnade en ny utställning på Fotografiska, vilket märks på den 
höga aktiviteten dagen innan. Fotografiskas statusuppdateringar 2-4 april 
handlar dels om mindre evenemang på Fotografiska, och dels om en 
utställning som kommer att tas ner 15 april och som man uppmanar folk 
att besöka innan dess. 12 och 14 april är flera av uppdateringarna återigen 
uppmaningar till att besöka utställningen som stänger 15 april. 

Eftersom Lisebergs nöjesfält inte öppnat än under den studerade perioden 
är deras aktivitet på Facebook svår att koppla till deras verksamhet. 
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Bild: Gilla-markeringar, kommentarer och delningars spridning för Fotografiska under de fem veck-
orna. Baserat på medelvärdet för antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar per status-
uppdatering.

Fotografiska

Datum kontra gilla-markeringar, kommentarer och delningar 

A.I.K:s sida på Facebook har fått 104,349 gilla-markeringar. A.I.K. ligger 
på 1:a plats på listan över svenska företag med flest aktiva fans på Face-
book (Facebookskolan, 2012).

De dagar då A.I.K. fått mest gilla-markeringar har uppdateringarna handlat 
om matcher som laget vunnit. Undantaget är den 7 april då uppdatering-
arna handlar om en pågående match och då laget tackar sina supportrar 
för denna säsong. Kommentarerna och delningarna tycks följa samma 
mönster som gilla-markeringarna, även om gilla-markeringar görs i större 
omfattning. 

Bild: Gilla-markeringar, kommentarer och delningars spridning för A.I.K. under de fem veckorna. 
Baserat på medelvärdet för antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar per uppdatering.

A.I.K.
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Liseberg

Bild: Gilla-markeringar, kommentarer och delningars spridning för Liseberg under de fem veckorna. 
Baserat på medelvärdet för antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar per uppdatering.

Fotografiskas sida på Facebook har fått 140,077 gilla-markeringar och lig-
ger därmed på 14:e plats på listan över svenska företag med flest fans på 
Facebook (Facebookskolan, 2012).

Statusuppdateringen som Fotografiska gjorde 13 mars har fått flest gilla-
markeringar. Uppdateringen handlar om utställningen som ska öppnas 
samma vecka. Tätt efter kommer 27 mars då uppdateringarna också 
handlar om ett kommande evenemang, ”Artist talk” med Sally Mann. Föl-
jarna uppmanas att köpa biljetter till händelsen då de släpps. En länk om 
Sally Mann publiceras också.

De uppdateringar som fått flest delningar handlar om utställningar och 
evenemang som ska öppnas eller gå av stapeln inom en snar framtid. 14 
mars delas en länk där fotografen Henri Cartier-Bresson intervjuas. Detta 
tycks engagera följarna som delat den vidare. 12 mars har också flera 
delningar gjorts. Då får nämligen de som checkar in på Fotografiska via 
Facebook en gratis kardemummabulle på museet, vilket följarna tycks vilja 
sprida vidare.

Lisebergs sida på Facebook har fått 157,579 gilla-markeringar. Denna 
siffra göra att Liseberg ligger på 9:e plats på listan över svenska företag 
med flest fans på Facebook (Facebookskolan, 2012).

28 mars har Liseberg fått överlägset flest gilla-markeringar, kommenta-
rer och delningar på sin statusuppdatering. Uppdateringen lyder då: ”Ny 
attraktion på väg in i parken inför jubileumssäsongen 1993. Känner ni igen 
den? :-)”. En bild på attraktionen visas också. Detta engagerar följarna 
märkbart. 

29 mars handlar statusuppdateringarna om att Amanda Jenssen ska 
komma och uppträda på Liseberg, veckans tävlingsvinnare samt nya 
åkattraktioner som monteras med tillhörande bild. Även denna dag har 
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flera gilla-markeringar gjorts. 11 april har flera följare kommenterat status-
uppdateringen: ”Årets Lisebergssäsong är snart här! Vad ser du mest fram 
emot?”. 

Sammanfattningsvis tycks de uppträdande artisterna, veckans tävlingar 
samt ”bakom kulisserna”-bilder från nöjesfältet engagera följarna. När sta-
tusuppdateringarna innehåller frågor får de flera kommentarer.

Bild: Lisebergs statusuppdatering från 28 mars engagerar följarna, vilket märks tydligt på antalet 
gilla-markeringar, kommentarer och delningar.
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Bild: Förhållandet mellan teckenmängd, gilla-markeringar, kommentarer och delningar för A.I.K. 
Baserat på medelvärdet för antalet uppdateringar per teckenspann. De teckenspann som förblev 
utan uppdateringar är inte representerade.

A.I.K.

Liseberg

Bild: Förhållandet mellan teckenmängd, gilla-markeringar, kommentarer och delningar för Liseberg. 
Baserat på medelvärdet för antalet uppdateringar per teckenspann. De teckenspann som förblev 
utan uppdateringar är inte representerade.

Teckenmängd kontra gilla-markeringar, kommentarer och delningar 

A.I.K:s statusuppdateringar har varierande längd men överstiger inte 460 
tecken under den studerade perioden (se bild ovan). 

Liseberg använder sig av relativt korta statusuppdateringar. Som längst 
under den studerade perioden omfattar de 300 tecken (se bild ovan). 
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Fotografiska

Bild: Förhållandet mellan teckenmängd, gilla-markeringar, kommentarer och delningar för Foto-
grafiska. Baserat på medelvärdet för antalet uppdateringar per teckenspann. De teckenspann som 
förblev utan uppdateringar är inte representerade.

Fotografiska har under de fem veckorna använt sig av en mycket varie-
rande längd på statusuppdateringarna. Fotografiska har jämört med A.I.K. 
och Liseberg använt sig av längre statusuppdateringar, den längsta med 
en längd på över 1000 tecken (se bild ovan).

Sammanfattning av analys 
Inför ett evenemang görs statusuppdateringar om evenemanget, oavsett 
om det går av stapeln om några månader, några veckor eller i morgon. 
Liseberg, som inte öppnat än för säsongen, gör statusuppdateringar om 
sommarens program, bokade artister och nya åkattraktioner. Fotografiska 
uppmanar sina följare att besöka utställningen under de två veckor den 
fortfarande hänger kvar medan A.I.K. säger till sina följare att köpa biljetter 
inför morgondagens match. Någon uppföljning görs sällan. På Facebook 
blickar företagen framåt.

Kommande evenemang tycks engagera följarna till att dela statusupp-
dateringar. Liserberg som inte öppnat än för säsongen ger även ”bakom 
kulisserna”-inblickar i verksamheten som följarna tycks uppskatta. Frå-
gande statusuppdateringar samt erbjudanden och tävlingar engagerar 
också följarna till att kommentera och dela statusuppdateringar. Positiva 
budskap, så som att A.I.K. vunnit en match, tycks få mycket respons i form 
av gilla-markeringar, kommentarer och delningar.

De statusuppdateringar som omfattar ca 50-80 tecken har fått överlägset 
mest gilla-markeringar. Bland A.I.K. och Lisebergs uppdateringar har de 
med 50-100 tecken fått flest kommentarer, medan Fotografiska har mer 
spridning bland sina kommentarer. Delningar förekommer sporadiskt och 
någon trend är svår att avläsa utifrån teckenmängden. 
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Expert på sociala medier om Facebook 
I Paul Ronges bok Sociala medier (2010) läste jag om Niclas Strandh som 
benämndes som expert på sociala medier. Därmed skickade jag några 
frågor till honom via e-post om statusuppdateringar och företags kommuni-
kation genom Facebook. Frågorna besvarades inom kort. 

Niclas Strandh anser att statusuppdateringarnas innehåll måste utformas 
efter målgruppens behov och intressen. Han menar att det är väldigt ofta 
som den informationen ”inte riktigt stämmer överens med ’vad man vill 
informera om’ vilket gör att många statusuppdateringar inte får så många 
gillanden”. Därför måste man ständigt ha målgruppen i beaktande när 
man skapar information. Kommunikationsarbetet kan inte längre gå ut på 
att ”’informera folket’ eftersom ’folket’ inte lyssnar om det inte är relevant, 
intressant och tillgängligt”. 

Niclas Strandh menar att det är kontextberoende och därmed svårt att 
säga vad för slags statusar personer väljer att gilla, kommentera och dela 
på Facebook. Han påpekar även att företag som får mycket respons på 
Facebook inte nödvändigtvis är omtyckta, eftersom aktiviteten kan bero 
på en pågående diskussion som är högst negativ. Generellt tror han att 
personer kommenterar sådant som de upplever överensstämmer med den 
bild de vill ge av sig själva, eftersom det stärker deras känsla av tillhörig-
het och ger dem ett mervärde. Han tror även att personer ger respons på 
sådant de vill klargöra eller förstärka. Genom att ge företag sitt stöd på 
Facebook kan man bli en del av det varumärke man gillar, menar han.

Niclas Strandh menar att det också är svårt att ge ett generellt svar på hur 
en dålig statusuppdatering ser ut. Men han varnar för att skapa pressmed-
delanden och för att besvara alla frågor som kan tänkas dyka upp, efter-
som detta minskar interaktionsmöjligheterna. Man bör inte heller länka till 
sina egna sidor utan egentlig anledning. Språket får inte vara ”stängt och 
officiellt”, och ”säljsnacket” är strängt förbjudet. 

Gruppintervju 
Förberedelser och genomförande 
För att få djupare inblick i målgruppens situation valde jag att anordna en 
gruppintervju (Holme & Solvang, 1997, s. 108) med fyra representanter för 
målgruppen. Jag kontaktade en kontakt jag har i Örebro som hör till min 
målgrupp och bad henne ge mig kontaktuppgifter till fler personer i hennes 
bekantskapskrets som tillhör målgruppen. På så vis kom jag i kontakt med 
ytterligare två män samt en kvinna. Vi bestämde en tid då vi kunde träffas 
och sedan åkte jag till Örebro för att genomföra gruppintervjun med dem.  
 
I en kvalitativ intervju är urvalet av undersökningspersoner väldigt viktigt, 
trots att målet inte är statistisk genrealiserbarhet (Holme & Solvang, 1997, 
s. 101). Jag såg därför till att olika kön, åldrar och livssituationer var re-
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presenterade i undersökningsgruppen. Av de fyra intervjudeltagarna var 
två kvinnor och två män. Intervjudeltagarna var födda år 1983, 1985, 1987 
samt 1990. Stor variationsbredd inom undersökningsgruppen ger ett stort 
informationsinnehåll (Holme & Solvang, 1997, s. 104), vilket jag eftersträ-
vade. 
 
Att undersökningspersonerna kände varandra sedan tidigare tror jag kan 
vara både positivt och negativt för undersökningen. Positivt, eftersom per-
sonerna känner sig trygga i varandras sällskap och därmed förhoppnings-
vis är bekväma med att yttra sina åsikter. Negativt, eftersom de kanske då 
påverkar varandra i större utsträckning. Jag eftersträvade hur som helst 
att intervjusituationen skulle likna ett vardagligt samtal i möjligaste mån, 
vilket gruppintervjuer ofta gör (Holme & Solvang, 1997, s. 108). Intervjun 
genomfördes hemma hos en av undersökningspersonerna. Jag försökte 
även på så vis främja en naturlig diskussionsmiljö för undersökningsdelta-
garna.

För att styra samtalet så lite som möjligt men ändå ha en viss kontroll över 
intervjun skrev jag en handledning till intervjun med intressanta punkter 
jag ville höra målgruppens tankar om (Holme & Solvang, 1997, s. 101). 
Punkterna byggde på min tidigare datainsamling. Under intervjun visade 
jag även några av Fotografiskas statusuppdateringar som jag skrivit ut. In-
tervjudeltagarna kan nämligen ha svårt att veta vad de tycker om och inte 
ifall de inte har några exempel att utgå ifrån (Lipton, 2007, s. 61). Därför 
använde jag statusuppdateringarna som diskussionsunderlag då intervju-
deltagarna diskuterade statusuppdateringars längd samt användningen av 
bilder och länkar. Statusuppdateringarna finns i Bilaga 1. 

För att göra det ännu lättare för mina intervjudeltagare att komma på vad 
de gillar och ogillar utgick jag ifrån deras irritationsmoment (Lipton, 2007, 
s 61). Genom att först fråga vad för slags statusuppdateringar som störde 
dem mest fick de en klarare bild av hur de tyckte att en bra statusuppdate-
ring såg ut. 

Bild: Exempeluppdateringarnas teckenmängd samt användning av bilder och länkar. Länk med bild 
är de länkar som förhandsvisar sidan de leder till (se Bilaga 1). 

Uppdatering Tecken Bild Länk Länk med bild
Uppdatering 1 29 Nej Ja Ja
Uppdatering 2 81 Nej Nej Nej
Uppdatering 3 199 Ja Ja Nej
Uppdatering 4 193 Nej Ja Ja
Uppdatering 5 250 Nej Ja Ja
Uppdatering 6 397 Nej Ja Nej
Uppdatering 7 479 Nej Ja Ja
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Intervjun tog ungefär en timme att genomföra. Jag spelade in samtalet 
med min mobiltelefon och transkriberade de delar av intervjun som jag an-
såg relevanta för min undersökning. Intervjudeltagarna bekräftade mycket 
av det mina tidigare undersökningar visat på.

Intervjudeltagarnas aktivitet på Facebook 
Intervjudeltagarna använde främst Facebook för att hålla kontakten med 
vänner, men alla följde företag eller organisationer av olika slag. Drivkraf-
ten bakom att följa ett företag eller en organisation var ett personligt in-
tresse för företaget eller organisationen i fråga. Intervjudeltagarna ville få 
nyheter och hålla sig uppdaterade om vad som händer i världen. En inter-
vjudeltagare sade att hon ”av lathet” följde företag på Facebook i stället för 
att gå in på deras hemsida. Somliga intervjudeltagare följde även företag 
och organisationer av jobb- och karriärmässiga skäl, för att ”få bra tips”. En 
intervjudeltagare sade att hon ville ha vägledning och att hon tyckte om att 
följa Rädda barnen eftersom de hjälpte henne hitta vetenskapliga artik-
lar. Intervjudeltagaren menade att: ”I stället för att jag sitter och söker i en 
massa databaser som jag inte kan så hjälper de mig med det”.

När jag frågade hur ofta intervjudeltagarna loggade in på Facebook frå-
gade en av dem: ”Om dagen, eller?”. Samtliga intervjudeltagare loggade 
in dagligen, ofta på bestämda tider. En intervjudeltagare sade: ”Jag loggar 
in jättemånga gånger beroende på om jag har tråkigt eller inte”. Denna 
åldersgrupp är alltså mycket aktiv på Facebook. 

Trovärdighet och vännernas inverkan 
Intervjudeltagarna tyckte inte att företag och organisationers trovärdighet 
påverkades av att finnas på Facebook eftersom de ofta hänvisade till sin 
hemsida. En intervjudeltagare sade: ”så det känns ju som att det är sam-
ma sak”.

En intervjudeltagare sade att hon läste uppdateringar som sidor hon inte 
följer gjort för att hennes vänner ofta delade dem. När jag frågade om vän-
nernas inverkan på det de läser var dock gruppen oenig. En intervjudelta-
gare ansåg sig inte påverkas alls av det dennes vänner gillade, kommen-
terade eller delade. De andra intervjudeltagarna menade att det berodde 
på ämnet och sade att de läste sådant vännerna gillat, kommenterat och 
delat ibland.

Intervjudeltagarnas läsning av statusuppdateringar 
En intervjudeltagare sade att en nättidning hon följde gjorde uppdateringar 
flera gånger i veckan, och tyckte att ”det är ganska mycket ändå”. Inter-
vjudeltagarna läste inte alla uppdateringarna som företagen och organisa-
tionerna de följde gjorde. Hur mycket de läste berodde på intresse och på 
hur mycket tid de hade. Om företag länkat till en längre text kunde intervju-
deltagarna lägga det på minnet för att kolla upp det senare då de fick tid.
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Irritationsmoment på Facebook 
Intervjudeltagarna störde sig märkbart på reklam på Facebook. En inter-
vjudeltagare återkom ständigt till hur irriterande hon tyckte att det var med 
olika reklamkampanjer på Facebook där man har möjlighet att vinna olika 
saker om man gillar eller delar uppdateringen. Intervjudeltagaren menade 
att: ”Det är ju bara en reklam och jag ser rakt igenom det och jag hatar det, 
jag tycker att det är skitirriterande när vänner länkar till sådana saker”. 

Intervjudeltagarna tyckte inte om att bli tvingade att använda Facebook, 
utan tyckte att informationen som företag och organisationer lägger upp 
där även ska finnas på deras webbplatser. Att länka till webbplatsen från 
Facebook tyckte deltagarna var bra. Då behövde intervjudeltagarna näm-
ligen inte gå in på företagen och organisationernas hemsidor dagligen för 
att se om något nytt hänt. 

Bra statusuppdateringar en fråga om tydlighet och seriositet 
Intervjudeltagarna sade sig gilla seriösa statusuppdateringar. Tydlighet 
var också viktigt. Intervjudeltagarna tyckte om då företaget eller organisa-
tionens logotyp användes som bild eftersom avsändaren blev tydlig och 
deras statusuppdateringar gick att urskilja från de övriga. En beskrivande 
rubrik var också viktigt då en länk delades, eftersom intervjudeltagarna 
inte ville gissa sig fram. Diffusa länkar utan tydlig beskrivning eller för-
handsvisning avskräckte deltagarna. De ville inte klicka på sådana.
Intervjudeltagarna slutade följa företag och organisationer om uppdatering-
arna var ointressanta, eller om de var oseriösa. En deltagare sade: ”Jag 
hatar så här otydliga statusuppdateringar. Det går bra kanske två gånger, 
sedan går det inte bra längre. Då vill inte jag klicka där något mer”.  
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Bild: Om ämnet i statusuppdateringen är okänt för läsaren sedan tidigare, bör uppdateringen vara 
så här lång (250 tecken) eller längre, menade en intervjudeltagare. Var ämnet känt sedan tidigare 
kunde uppdateringen vara kortare.

Bild: Två av intervjudeltagarna tyckte att denna längd (193 tecken) på en statusuppdatering var 
lagom. Det väsentliga står med och budskapet blir tydligt.

Statusuppdateringars teckenmängd 
En intervjudeltagare tyckte att två rader var lagom som statusuppdatering. 
De övriga intervjudeltagarna höll dock inte med. Statusuppdateringarnas 
tydlighet tycktes vara det viktigaste för dem. Två intervjudeltagare tyckte 
att Uppdatering 4 (se nedan eller Bilaga 1) ”såg lagom ut” och att uppda-
teringen fungerade bra eftersom det väsentliga stod med. Uppdatering 4 
omfattar 193 tecken. En deltagare tyckte att statusuppdateringar skulle 
vara något längre om ämnet var okänt för läsarna. Han menade att om 
ämnet är obekant sedan tidigare för läsarna bör längden på statusuppda-
teringen vara som på Uppdatering 5 (se nedan eller Bilaga 1), eller längre. 
Uppdatering 5 innehåller 250 tecken. Var ämnet bekant sedan tidigare 
kunde uppdateringarna dock få vara kortare, eller om det fanns en be-
skrivande bild till texten. En intervjudeltagare tyckte att bilder var väldigt 
viktigt, eftersom hon såg på dem först för att bilda sig en uppfattning om 
innehållet. Uppdatering 7 (se nedan eller Bilaga 1) tyckte samtliga inter-
vjudeltagare var för lång. Denna uppdatering innehåller 479 tecken, vilket 
gjorde målgruppen avskräckt och fick dem att förlora intresset.
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Bild: Denna statusuppdatering tyckte samtliga intervjudeltagare var för lång (479 tecken). 

Provokation – både eftertraktat och förkastat 
En intervjudeltagare läste gärna saker utanför sitt intresseområde för att 
söka provokation. En annan intervjudeltagare höll med och sade att han 
ibland läser sådant vänner han inte har samma åsikter som lagt upp. Men 
samma deltagare brukade även välja att bara se uppdateringar från nära 
vänner, för att han då kunde ”gå in på deras sidor om de har gillat något 
eller lagt upp någonting som jag kanske skulle tycka om”. En intervjudelta-
gare tog bort alla kontakter som provocerade henne, för hon ville inte läsa 
sådant. 

Processerna bakom att gilla, kommentera och dela 
Intervjudeltagarna gillade, kommenterade och delade främst sådant som 
nära vänner hade publicerat. Intervjudeltagaren som förespråkat längre 
statusuppdateringar för okända ämnen tyckte återigen att Uppdatering 5 
(se ovan eller Bilaga 1) hade en bra längd för att vara från en organisation 
eller ett företag. Han menade att det för nära vänner räckte med en kort, 
medryckande uppdatering eller en bild för att han skulle gilla, kommentera 
eller dela den. För att han skulle gilla, kommentera eller dela något ett 
företag eller en organisation publicerat krävdes dock mer text. En av inter-
vjudeltagarna kommenterade då musikklubbarna hon följde frågade vilka 
band sidans följare ville se. Hon engagerade sig även i sådant som låg 
henne nära om hjärtat, dels för att tydligt ta avstånd från åsikter hon inte 

32



delade och dels för att ge sådana företag eller organisationer hon gillade 
sitt stöd. En intervjudeltagare sade att hon dröjde med att gilla företag eller 
organisationer eftersom hennes Facebookprofil var hennes officiella bild 
av sig själv.

Lagom ledigt 
Intervjudeltagarna tyckte att en viss ledighet i företag och organisationers 
statusuppdateringar på Facebook var bra. Men denna skulle hållas inom 
vissa ramar beroende på vilken organisationen eller företaget var. En inter-
vjudeltagare tyckte att ”humor är alltid bra” eftersom den fångar uppmärk-
samheten bättre än reklamkampanjer.
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Resultat
Här presenterar jag det resultat mina metoder lett till.
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Resultat
Hur utformas statusuppdateringar på Facebook för 22-32-åringar bosatta i 
Sverige, dock inte i Västerås, så att uppdateringarna får god läsbarhet och 
uppmuntrar till interaktion?

• Statusuppdateringar bör innehålla aktuell information, eftersom mål-
gruppen följer företag och organisationer för att hålla sig uppdaterade. 
Reklam på Facebook irriterar användarna märkbart och bör undvikas.  

• Statusuppdateringar bör omfatta 50-250 tecken eftersom detta lockar 
målgruppen till läsning och uppmuntrar till interaktion.  

• Språket i statusuppdateringarna bör vara informellt, eftersom detta till-
talar målgruppen. Humoristiska inslag är också välkomna. Statusupp-
dateringar måste dock vara seriösa, tydliga och genomtänkta.  

• Företag bör ha en igenkänningsbar profilbild som gör avsändaren tyd-
lig. Målgruppen ogillade även länkar utan tydlig beskrivning och klicka-
de inte på sådana. Därför bör de länkar som delas ha en beskrivning. 

• Målgruppen ger respons på sådant som ger dem ett mervärde. Mervär-
det kan bestå i att läsaren känner sig delaktig i det varumärke denne 
tycker om då läsaren ger företaget eller organisationen i fråga sitt stöd 
på Facebook. Mervärdet kan även bestå i en känsla av tillhörighet med 
företaget eller organisationen i fråga. Erbjudanden och tävlingar ger 
också läsaren ett mervärde. 

• Målgruppen väljer att gilla, kommentera och dela sådant som de anser 
förstärker bilden av dem själva. Målgruppen kan även låta bli att gilla 
en sida på Facebook om innehållet på sidan inte överensstämmer med 
bilden de ville ge av sig själva. Användarna kommenterar sådant de vill 
klargöra eller förstärka, alltså sådana saker de vill visa sitt samtycke 
med och sådant de vill ta avstånd från.  

• Frågande uppdateringar uppmuntrar personer att kommentera. 

• Målgruppens Facebook-kontakter har inverkan på det de läser på 
Facebook, men intresset för ämnet är den avgörande faktorn för vad 
målgruppen väljer att läsa eller ge respons på.  

• Användarna vill inte bli tvingade att använda sig av Facebook. De vill 
hitta samma information som publiceras på Facebook på företaget eller 
organisationens webbplats.
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Slutsatser
Här drar jag slutsatser utifrån mina resultat.
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Slutsatser 
Innehåll 
Ett problem med innehållet är att det blir mer eller mindre läsbart beroende 
på läsarens förkunskaper (Platzack, 1973, s. 20). För att göra innehållet i 
en text läsbart bör det alltså vara bekant för läsaren. Ämnen som är obe-
kanta för läsaren sedan tidigare bör beskrivas tydligt i statusuppdatering-
en. Länkar och bilder ska bara användas om dessa motiveras av texten 
och om bilderna och länkarna bidrar till meddelandets tydlighet. Bilder är 
bra att använda eftersom de är intresseväckande, men har de en otydlig 
koppling till ämnet försämras statusuppdateringens läsbarhet.

Innehållet ska vara informativt, aktuellt och relevant eftersom målgrup-
pen främst följer företag och organisationer för att få nyheter och hålla 
sig uppdaterade. Information om kommande evenemang samt frågande 
statusuppdateringar är exempel på sådant som engagerar följarna. Även 
inblickar i företagets verksamhet intresserar och engagerar följarna. Efter-
som innehållet ska vara anpassat för Facebook får det inte vara för infor-
mationstätt och uttömmande. En för utförlig statusuppdatering engagerar 
inte eller bjuder in till interaktion, utan blir ointressant för mottagaren. Efter-
som Facebook handlar om ett möte och en tvåvägskommunikation måste 
användarna också få vara med och forma innehållet (Stakston, 2011, 88). 
Genom att ställa frågor, besvara de frågor som ställs och föra en dialog 
kan företaget ta målgruppens verkliga intressen och behov i beaktande.

När det gäller vilken information som ska publiceras på Facebook respekti-
ve på hemsidan, tycks Brit Stakston ha rätt i att man ”kan se på Facebook 
som ett kommunikationsnav, medan hemsidan alltid är navet för all infor-
mation” (2011, s. 82).

Språket 
Språket bör vara enkelt och tydligt för att läsaren snabbt ska förstå med-
delandets innebörd. På detta vis kan man fånga både de läsare som har 
bråttom samt ointresserade läsare. Enkelheten är också viktig att ta i 
beaktande med tanke på att personerna som tillhör målgruppen kan ha en 
varierande läsvana (se ”Läsaren” nedan). Språket får vara något informellt 
och ha glimten i ögat eftersom detta tilltalar målgruppen. Trovärdigheten 
påverkas dock negativt om statusuppdateringen är allt för ledig och ose-
riös. 

Statusuppdateringar bör omfatta cirka 50-250 tecken, beroende på hur 
mycket målgruppen vet om fenomenet i fråga. Är ämnet obekant för mål-
gruppen sedan tidigare får statusuppdateringen vara längre än 250 teck-
en. Målgruppen förlorade dock intresset för exempeluppdateringen som 
innehöll närmare 500 tecken. Eftersom mina undersökningar inte visar 
exakt vid vilken teckenmängd läsaren förlorar intresset, tror jag att det är 
bättre att ta det säkra före det osäkra och därmed rekommendera 400 
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tecken som maximal teckenmängd. Om man i statusuppdateringen länkar 
till en annan webbplats eller publicerar en bild kan den tillhörande texten 
med fördel vara något kortare. Annars blir intrycket rörigt för läsaren.

Typografi 
Avsändaren har en mycket begränsad inverkan på typografin på Face-
book eftersom gränssnittet inte tillåter att användaren ändrar typsnitt eller 
sidans övriga utseende. Om en statusuppdatering överstiger 400 tecken 
döljs dock resten av uppdateringen och användaren måste klicka på ”Läs 
mer” för att se hela. För att minimera ansträngningen för läsaren bör det 
viktigaste i statusuppdateringen vara sagt inom uppdateringens första 400 
tecken. Om statusuppdateringen överstiger 400 tecken bör meningen som 
blir avhuggen indikera på att texten fortsätter. Därför bör inte ett stycke 
göras precis här emellan. Men eftersom statusuppdateringar inte bör över-
stiga denna teckenmängd oavsett med tanke på läsarens intresse, borde 
avhuggna meddelanden inte bli något vanligt förekommande problem. 

Läsaren 
På Facebook väljer användaren vad denne vill läsa. Därför måste infor-
mationen vara ”tillräckligt intressant för att bli vald av dem man önskar” 
(Carlsson, 2010, s. 101). Läsaren och dennes intressen är därmed en 
väldigt viktig faktor att ha i beaktande. 

Läsvanan varierar mellan olika människor, enligt Platzack även bland vana 
läsare (1973, s. 20). Dock tyder forskning på att om mening M1 är mer 
lättläst än mening M2 för person A, gäller det samma för person B oavsett 
vilken läsförmåga personerna har (Platzack, 1973, s. 119). Därför tror jag 
att ett enkelt och vardagligt språk gynnar alla läsare oavsett läsförmåga. 

Lässituationen är varierande och målgruppen loggar in olika tider på olika 
platser. Gemensamt för dem alla är dock att konkurrensen om deras upp-
märksamhet är hård och att de dessutom ofta har begränsat med tid då de 
besöker Facebook. Läsaren behöver snabbt skaffa sig en uppfattning om 
statusuppdateringen. Därför bör dessa vara koncisa och förståeliga. För 
att snabbt kunna urskilja företagets statusuppdateringar från de andra i ny-
hetsflödet bör företaget använda sig av en tydlig profilbild som användarna 
känner igen.  

Eftersom målgruppen är aktiv och loggar in dagligen bör statusuppdate-
ringar också göras frekvent. Men eftersom målgruppen ogillade oseriösa 
uppdateringar är det bättre att uppdatera när man har ett bra innehåll 
till en statusuppdatering än när man bara känner sig manad att göra en 
statusuppdatering. En av intervjudeltagarna läste inte alla uppdateringar 
nättidningen hon följde gjorde trots att hon loggade in på Facebook dag-
ligen och nättidningen gjorde statusuppdateringar några gånger i veckan. 
Ett genomtänkt innehåll är därför viktigare än dagliga uppdateringar.
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Målgruppen påverkas av det deras vänner delar med sig av på Facebook. 
Därför bör företag uppmana de som följer dem på Facebook att tagga sig 
om de besöker ett visst evenemang man arrangerat eller dylikt. Då sprids 
nyheterna om de saker företaget anordnar även till besökarnas vänner.

Förståelsen 
Läsarnas förståelse av textens innehåll är självklart viktig för textens läs-
barhet. Genom att ge en tydlig introduktion till sådana ämnen som läsa-
ren inte är bekant med i statusuppdateringen och genom att använda ett 
enkelt och vardagligt språk främjar man läsarnas förståelse av statusupp-
dateringen. Länkar och bilder som används ska som tidigare nämnt ha en 
tydlig koppling till texten och förklaras av den. En tydlig profilbild är viktigt 
för användarnas igenkänning. 
 
Ansträngningen 
Ovan nämnda slutsatser ska tas i beaktande för att minska ansträngning-
en för läsaren. Niclas Strandh sammanfattar dessa slutsatser bra då han 
säger att meddelandet bör vara ”relevant, intressant och tillgängligt” och 
ge mottagaren ett mervärde.
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Gestaltning
Här beskriver jag designprocessen bakom 
min gestaltning och presenterar gestaltningen. 
Gestaltningen finns i sin helhet i Bilaga 2. 
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Innehåll 
På basis av min undersökning bestämde jag mig för att göra en gestalt-
ning med goda exempel på hur läsbarhet kan tas i beaktande då man 
utformar statusuppdateringar på Facebook. Under en av träffarna med 
uppdragsgivaren fick jag ett informationsmaterial av dem som jag kunde 
arbeta med. Informationsmaterialet handlade om skärgårdsdagarna i 
Västerås, och utifrån detta kunde jag skapa exempeluppdateringar. Exem-
peluppdateringar är bra eftersom de tydligt visar för läsaren hur statusupp-
dateringar kan och bör se ut.

Men många av de slutsatser jag kommit fram till är svåra att belysa endast 
med exempeluppdateringar. Därför ville jag även skriva några informeran-
de rader om exempelvis engagemang, anpassning och tydlighet. 

Läsaren 
Eftersom mitt informationsmaterial är åt dem på Västerås & Co funderade 
jag över deras situation och vilken slags gestaltning som skulle gynna 
dem. Jag vet inte om det är en person eller flera som kommer att ansvara 
för arbetet med sociala medier på företaget, och därför ville jag skapa ett 
tillgängligt material som fungerar oavsett. Jag ville således inte skapa en 
prototyp som bara finns i ett exemplar och som de anställda på företaget 
sedan måste hålla reda på. Jag ville inte heller skapa något digitalt ma-
terial. Dels för att jag tvekar på att jag besitter de kunskaper som krävs 
för detta, och dels för att ett digitalt material kanske kunde uppfattas som 
krångligt av mindre tekniskt lagda personer på företaget. Med dessa saker 
i beaktande bestämde jag mig till slut för att göra en folder. Även om de 
anställda på Västerås & Co känner sig obekväma med användningen av 
sociala medier, ska de känna sig trygga med min folder som de både kan 
se och känna på. Foldern går att trycka i flera exemplar och kan även 
läsas på skärm som pdf. 

41



Bild: Skiss över den tänkta gestaltningen.

Typografi och layout 
Jag ville göra något lekfullt och engagerande eftersom Västerås & Co 
tycktes känna en viss prestationsångest inför att finnas på Facebook. Jag 
ville att informationsmaterialets form skulle indikera att kommunikation 
genom Facebook är väldigt enkelt. På så vis kom jag på idén att använda 
mig av en karta där läsaren utifrån sina svar på frågorna som ställs blir 
ledd fram till ett svarsalternativ (se bild nedan). Sådana ”ja-eller-nej-kartor” 
brukar förekomma i barn- och nöjestidningar och kan exempelvis hjälpa 
dig hitta det husdjur som passar din personlighet bäst.

Jag utvecklade idén om kartan. Min tanke var att den skulle fungera både 
som en checklista för dem som studerat materialet tidigare och att den 
skulle fungera som en introduktion för den som inte läst riktlinjerna tidi-
gare. Är det någon fråga läsaren är osäker på leder nej-svaret därför fram 
till sidan där man kan få mer information om problemet i fråga. För att göra 
kartan tydligare och mer tilltalande valde jag att använda mig av enkla 
illustrationer vid nej-anhalterna. Detta lättar upp den annars texttunga fol-
dern (se bild nedan).
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Bild: Beroende på om läsaren besvarar frågorna med ett ja eller ett nej leds denne vidare till an-
tingen nästa fråga eller en ikon med tillhörande sidnummer (röd markering). Om läsaren exempel-
vis inte anpassat innehållet för Facebook så hänvisas denne till en sida med mer information om 
problemet i fråga. Stöter läsaren inte på några problem i kartan kommer denne till slut fram till en 
kort beskrivning med hur statusuppdateringen bör utformas.

Utöver kartan ovan gjorde jag även en färgkodad version där ja-cirklarna 
var gröna och nej-cirklarna röda. Jag genomförde en utprovning på de två 
versionerna av kartan. Två män födda 1985 och en kvinna född 1991 fick 
testa kartorna och berätta vilken de föredrog. Samtliga föredrog den färg-
kodade kartan. 

Färgval 
Jag ville använda mig av blått i foldern eftersom Facebook använder sig 
av denna färg på sin webbplats. På så vis kan folderns form underlätta 
förståelsen av dess innehåll. För att intrycket skulle bli luftigt och inbju-
dande valde jag att använda ljusblått som bakgrundsfärg. Texten är satt i 
två mörkare blå toner. Vissa texter är även satta i vitt. Detta gjorde jag för 
att läsaren ska kunna urskilja olika informationsnivåer i foldern och få en 
överblick över texternas hierarki.

Färgvalet i kartan är betydelsebärande eftersom rött i vår kultur symboli-
serar stopp medan grönt ofta symboliserar att man får gå vidare (Ware, 
2008, s. 84). Men färgerna ska främst främja visuell sökning så att läsaren 
lättare ska kunna urskilja de olika vägarna på kartan.
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Typsnitt 
Typsnittet jag använder mig av är Futura. Jag valde denna linjär eftersom 
den kändes modern, vilket passade folderns innehåll. Den fungerar även 
bra i flera olika utföranden, så som i fet stil eller kapitäler. Olika utföranden 
av typsnittet gör det lättare för läsaren att urskilja vad som är rubriker res-
pektive brödtext samt vilka rubriker som är överordnade andra.

Disposition 
För att göra foldern överblickbar gjorde jag också en innehållsförteckning. 
På så vis kan läsare som vet vad de söker efter hitta det direkt. De behö-
ver således inte orientera sig med hjälp av kartan. 

För att läsare ska kunna orientera sig i foldern gjorde jag tydliga rubriker 
som avviker från brödtexten. I brödtexten inledde jag varje stycke med en 
kärnmening (Sundin, 2007, s. 104). Det viktigaste står alltså först med fet 
stil, för att läsaren garanterat ska ta till sig detta och inte behöver läsa all 
text. 

Format 
Jag bestämde mig för att foldern skulle ha A5-format eftersom formatet 
är behändigt då det ryms i en mindre väska och är lätt att bläddra i. Detta 
format är också ofta billigare att trycka än ett egenpåhittat format eftersom 
pappersspillet minimeras, vilket också gör A5-formatet till ett miljövänligare 
alternativ än ett eget format.

Språk 
Jag har applicerat samma språkmässiga principer på exempeluppdate-
ringarna som på foldern i överlag. Jag har skrivit med vardagliga ord för 
att underlätta förståelsen för innehållet. Det direkta tilltalet gör innehållet 
tydligt och tonen mer ledig. Genom att skriva enkelt minskar man den an-
strängning som krävs för läsaren att läsa texten.

Förståelse  
Färgblindhet 
Eftersom ungefär 8 procent av den manliga befolkningen lider av färg-
blindhet (Ware, 2008, s. 73) är rött och grönt en knepig färgkombination 
att använda sig av. Jag kontrollerade därför färgernas läsbarhet med hjälp 
av Vischeck (Vischeck, 2012). Liksom bilderna nedan visar var kontrasten 
tillräcklig mellan färgerna för att kartan även ska fungera för färgblinda. 
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Bild: De två översta bilderna visar hur olika former av röd-grönblindhet påverkar upplevelsen av 
informationsmaterialet. Bilden längst ner visar hur blå-gulblindhet påverkar läsningen av materialet. 
Denna form av färgblindhet är dock ovanligare (Ware, 2008, s. 73). 
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Bilder 
Jag skissade fram några förslag på ikonerna till kartan. Jag gjorde sedan 
utprovningar på bildförslagen på en man född 1985. Han förstod inte riktigt 
innebörden av bilderna när de inte var satta i sin kontext, men tillsammans 
med rubrik fungerade de bra. Eftersom bildernas främsta funktion är att 
vägleda läsaren till rätt stycke i foldern tycker jag inte att det spelar någon 
större roll om läsaren förstår deras innebörd omedelbart eller inte. Kanske 
kan det till och med väcka nyfikenhet och engagemang hos läsaren om 
bildernas innebörd inte är självklar direkt. Bilderna gjorde jag i Illustrator 
utifrån mina skisser. 

Översikt av gestaltningen

En guide av Ebba Strandberg
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Länkar och bilder................... s. 
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ålgruppen. Om du publ

Försök ge målgruppen ny och oväntad 
information om företeelsen. Engagera 
målgruppen och gör det tydligt varför 
detta redan bekanta fenomen är rele-
vant för dem just nu. 

Statusuppdateringen bör hålla sig 
inom 50-250 tecken. Skriv inte för 
mycket eftersom du inte använder dig 
av en bild eller länk som lättar upp 
textmassan.

Försök ge målgruppen ny och oväntad 
information om företeelsen. Engagera 
målgruppen och gör det tydligt varför 
detta redan bekanta fenomen är rele-
vant för dem just nu. 

Om du publicerar en länk, så förklara 
vart den leder och vad användaren 
kan göra där. Statusuppdateringen bör 
hålla sig inom 50-250 tecken. Fatta dig 
kort så att målgruppen inte förlorar 
intresset utan tar sig tid att se på den 
bifogade länken eller bilden.

Är innehållet relevant och intressant för målgruppen?
Ger det läsaren ett mervärde?

Är statusuppdateringen 
kortare än 400 tecken?

Ska du bifoga en bild eller 
dela en länk i uppdateringen?

Hänger bilden eller länken
tydligt ihop med texten?

bekant ämne & bild eller länk bekant ämne, bara text

ja

ja
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nej

ja

ja

nej

nej

börja här!

vilken är din status?

Ge ämnet en tydlig introduktion i 
statusuppdateringen eftersom det är 
obekant för målgruppen. Förklara hur 
det du berättar om är relevant och 
intressant för målgruppen. 

Statusuppdateringen bör vara 50-250 
tecken lång, men får innehålla upp till 
400 tecken om det krävs. Skriv inte 
för mycket eftersom du inte använder 
dig av en bild eller länk som lättar upp 
textmassan.

Ge ämnet en tydlig introduktion i 
statusuppdateringen eftersom det 
är obekant för målgruppen. Förklara 
hur det du berättar om är relevant 
och intressant för målgruppen. Om 
du publicerar en länk, så förklara vart 
den leder och vad användaren kan 
göra där. 

Statusuppdateringen bör vara 50-250 
tecken lång, men får innehålla upp till 
400 tecken om det krävs. Försök att 
fatta dig kort så att målgruppen orkar 
ta del av länken eller bilden också.

Har du anpassat innehållet för Facebook?

Är språket enkelt och vardagligt?

Är ämnet bekant för målgruppen sedan tidigare?

Ska du bifoga en bild eller 
dela en länk i uppdateringen?

Hänger bilden eller länken
tydligt ihop med texten?

obekant ämne & bild eller länk obekant ämne, bara text
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ålgruppen. Om du publ

Uppmana folk att tagga sig 
på Facebook när de besöker 
ditt företags evenemang. Mål-
gruppen påverkas nämligen 
av det deras vänner delar 
med sig av på Facebook. 
Om ditt företags besökare 
checkar in på era tillställ-
ningar sprids nyheterna om 
de saker ni har att erbjuda 
till besökarnas vänner.

Ut med taggarna!

Skriv statusuppdateringar som 
är informativa, aktuella och rele-
vanta för målgruppen. På Face-
book väljer användarna själva vad de 
vill läsa. Därför måste du skriva sådana 
statusuppdateringar som målgruppen 
vill läsa. 

Skriv statusuppdateringar om 
kommande evenemang och an-
dra aktuella händelser som kan 
tänkas intressera målgruppen. 
Målgruppen följer främst företag för 
att få nyheter och hålla sig uppdatera-
de. Ge dem därför sådan information 
som de förväntar sig få av ditt företag.

Engagera användarna genom att 
låta dem vara med och forma 
innehållet på företagets Face-
book-sida. Ställ frågor i statusuppda-
teringen, besvara de frågor som ställs 
och för en dialog. På så vis får du koll 

på målgruppens verkliga behov och 
intressen.

Det är viktigare att ha ett ge-
nomtänkt innehåll än att göra 
statusuppdateringar dagligen.
Målgruppen är väldigt aktiv på Face-
book. Därför är det bra om du gör 
statusuppdateringar ofta. Men gör 
bara statusuppdateringar när du har 
ett bra och engagerande innehåll till 
en uppdatering. Målgruppen tycker 
inte om oseriösa uppdateringar eller 
om att bli överrösta med information. 

Skriv statusuppdateringar som 
ger läsaren ett mervärde. Se till 
att läsaren får ut något mer än bara 
information av statusuppdateringen. 
Mervärdet kan bestå i en känsla av 
tillhörighet, ett specialerbjudande för 
Facebook-följarna eller ett bra sam-
vete av att göra en insats.

Skriv enkelt och tydligt. Läsaren 
ska snabbt kunna förstå meddelandets 
innebörd. Det är också viktigt att 
skriva enkelt eftersom målgruppen 
har en varierande läsvana. 

Skriv med ett informellt språk. 
Ett mer ledigt språk tilltalar målgrup-
pen. Men se upp med att bli allt för 
ledig! Om läsaren uppfattar statusupp-
dateringen som oseriös påverkar det 
företagets trovärdighet. 

Skriv koncisa och förståeliga sta-
tusuppdateringar.  Lässituationen 
är varierande eftersom målgruppen 
loggar in olika tider på olika platser. 
Gemensamt för dem alla är dock att 
konkurrensen om deras uppmärksam-
het är hård och att de dessutom ofta 
har begränsat med tid då de besöker 
Facebook. Därför behöver läsaren 
snabbt skaffa sig en uppfattning om 
statusuppdateringen. Skriv kort och 
tydligt, så fångar du både ointresse-
rade läsare och dem som har bråttom. 

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås & Co

Checka in på Västerås Skärgårdsdagar via Facebook och få en gratis 
mjukglass när du besöker oss!

Vad tyckte ni var roligast på Västerås Skärgårdsdagar förra året? 

Är du båtintresserad? Eller vill du kanske rida på en ponny? 
Kom till gästhamnen 26-27 maj 10:00-16:00 och besök Västerås 
Skärgårdsdagar!

Förra året hade vi 5000 besökare på Västerås Skärgårdsdagar! Visst 
blir vi fler i år? Vi ses i gästhamnen 26-27 maj 10:00-16:00.

Västerås Skärgårdsdagar är en upplevelse för hela familjen. Paddla 
kanot, prata med sjöräddningen, titta på dykuppvisning med mera - 
alldeles gratis! Välkomna 26-27 maj 10:00-16:00!
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ålgruppen. Om du publ

Utgå inte ifrån att alla har Face-
book. Den information du pu-
blicerar på Facebook ska också 
finnas på ditt företags hemsida.  
Använd Facebook som en kom-
munikationskanal, och hemsidan 
som ett skafferi där du förvarar 
all information.

Facebook är inte enväldigt!

Gör inte statusuppdateringen 
för informationstät eller uttöm-
mande. En för utförlig statusuppdate-
ring engagerar inte eller bjuder in till 
interaktion, utan blir ointressant för 
mottagaren. 

Klipp-och-klistra inte! Publicera 
bara sådana texter på Facebook som 
du skrivit och anpassat för Facebook. 

Skriv statusuppdateringar som 
omfattar cirka 50-250 tecken, 
beroende på målgruppens 
förkunskaper om fenomenet i 
fråga. Statusuppdateringen får vara 
längre än 250 tecken om ämnet är 
obekant för målgruppen sedan tidi-
gare. Statusuppdateringar bör dock 
inte övertstiga 400 tecken eftersom 
målgruppen förlorar intresset då. Om 
du i statusuppdateringen länkar till en 
annan webbplats eller publicerar en 
bild kan den tillhörande texten med 
fördel vara något kortare.  Annars blir 
intrycket rörigt för läsaren.

Statusuppdateringar bör inte 
överstiga 400 tecken eftersom lä-
saren förlorar intresset om upp-
dateringen är för lång.  Men om du 
har goda skäl att göra en uppdatering 
som är längre än 400 tecken, ska du 
ha följande saker i beaktande:

Se till att det viktigaste i status-
uppdateringen är sagt inom upp-
dateringens första 400 tecken. 
Om en statusuppdatering är längre än 
400 tecken visas nämligen inte resten 
av uppdateringen. Då måste använda-
ren klicka på “Läs mer” för att se hela 
meddelandet. 

Är statusuppdateringen längre 
än 400 tecken är det viktigt att 
meningen som blir avbruten 
tydligt visar att meddelandet 
fortsätter. Gör inte ett nytt stycke 
precis efter 400 tecken, eftersom 
läsaren då inte blir intresserad av att 
klicka på “Läs mer”. 

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås Skärgårdsdagar är två dagar fyllda med roliga och 
spännande uppelevser. Här kan du paddla kanot, prata med 
sjöräddningen eller få en ansiktsmålning. Evenemanget är gratis. 
Så ta med hela familjen till gästhamnen 26-27 maj 10:00-16:00! 
Välkomna!

Västerås Skärgårdsdagar går av stapeln 26-27 maj 10:00-16:00. 
Kom och upplev vad Mälaren har att erbjuda! På Västerås 
Skärgårdsdagar kan du delta i olika tävlingar, lära dig vad 
bäversafari är för något, paddla kanot med mera. Under 
skärgårdsdagarna pågår även Mälarens flytande båtmässa med nya 
och begagnade båtar. Utställare visar både segel- och motorbåtar i 
varierande storlekar. Tillställning...

ca
 2

50
 t

ec
ke

n
ca

 5
0 

te
ck

en

öv
er

 4
00

 t
ec

ke
n

Gilla    Kommentera    Dela.                         .

Läs mer

Gilla    Kommentera    Dela.                         .

Västerås & Co
I dag börjar Västerås Skärgårdsdagar! Kom till gästhamnen 10:00-
16:00.
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ålgruppen. Om du publ

Publicera bara bilder och dela 
länkar i statusuppdateringen om 
detta bidrar till meddelandets 
tydlighet.  Använd bara sådana bilder 
och länkar som har en tydlig koppling 
till ämnet. Förklara i texten vad för 
slags sida länken leder och vad använ-
daren kan göra där.

Se till att ditt företags profilbild 
är tydlig så att användarna kän-
ner igen ditt företag och kan 
urskilja era statusuppdateringar 
i sitt nyhetsflöde.

Hur ser er profilbild ut?

Västerås & Co

Västerås & Co

Drömmer du också om en båt? Under Västerås Skärgårdsdagar 
26-27 maj pågår även Mälarens flytande båtmässa! 10:00-16:00 
är gästhamnen full med utställare och snygga båtar. Läs mer om 
båtmässan på Västerås stads webbplats:

Drömmer du också om en båt? Under Västerås Skärgårdsdagar 
26-27 maj pågår även Mälarens flytande båtmässa! 10:00-16:00 är 
gästhamnen full med utställare och snygga båtar. 
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Skärgårdsdagar - Västerås stad
www.vasteras.se

I helgen arrangeras Skärgårdsdagar med flytande 
båtmässa på Färjkajen och i gästhamnen.

länkar och bilder

den lilla blå
 
                    innehåller riktlinjer för dig 
vars företag vill skriva läsbara och effek-
tiva statusuppdateringar på Facebook.

Den lilla blå besvarar frågor så som: 
•	 Vilken längd bör en status- 

uppdatering ha?
•	 Vad för slags statusuppdateringar 

engagerar?
•	 Hur ska jag skriva för Facebook?

Bild: Översikt av gestaltningen.
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Diskussion
Här diskuterar jag teori samt min studie 
och ger förslag på vidare forskning.
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Diskussion
Syftet med min studie var att studera hur statusuppdateringar bör utfor-
mas på Facebook för att få hög läsbarhet och uppmuntra målgruppen till 
interaktion. Genom litteraturstudier kunde jag ringa in och fördjupa mig 
i mitt problemområde. Analyser av tidigare statusuppdateringar gjorde 
det möjligt för mig att kartlägga trender och tendenser. Mailintervjun med 
experten på sociala medier, Niclas Strandh, gav mig den sakkunniges syn 
på området. Gruppintervjun med min målgrupp bekräftade mycket av det 
mina tidigare metoder samt teorin visat på.

Mina slutsatser överensstämmer med Estes, Schade och Nielsens på 
flera punkter, vilket var intressant att se. Under gruppintervjun visade det 
sig dock att målgruppen även valde att läsa sådant som låg utanför deras 
intresseområde om deras Facebook-vänner länkat till sådant. De läste 
även saker som gjorde dem irriterade och provocerade. Målgruppen var 
också kritisk mot Facebook som kommunikationskanal, trots att samtliga 
intervjudeltagare var medlemmar på Facebook. Jag tyckte även att det var 
intressant hur målgruppen läste på Facebook. De läste bara de senaste 
uppdateringarna, men kunde ibland lägga exempelvis en delad länk på 
minnet för att återkomma till den senare.

Min studie har visat att Platzacks läsbarhetsformel från sjuttiotalet har va-
liditet än i dag då man utformar statusuppdateringar på Facebook. Face-
book-användarna läser dock främst information utifrån sitt intresseområde, 
och inte beroende på meddelandets utformning. För att inkludera även 
ointresserade eller mindre läskunniga läsare, tror jag dock att läsbarheten 
är viktig att ta i beaktande då man utformar statusuppdateringar.

Trots att målgruppen främst använder Facebook för att hålla kontakten 
med sina vänner, tror jag företag kan ha stor nytta av att finnas på Fa-
cebook. Målgruppen ansåg exempelvis att företag och organisationers 
trovärdighet var hög på Facebook så länge deras framtoning på Facebook 
var seriös och statusuppdateringarna genomtänkta och tydliga. 

Företag måste dock lära sig skriva seriösa och engagerande statusupp-
dateringar som deras målgrupp vill läsa. De måste också lära sig anpassa 
texter för Facebook. Min undersökning är ett bidrag till denna forskning.

Vidare forskning 
Det vore intressant att studera närmare hur bild och text samverkar på 
Facebook. Det vore även intressant att studera hur människor läser på 
Facebook med hjälp av ögonrörelsekamera. På så vis kunde man få ökad 
förståelse för de krav som ställs på texter som publiceras på Facebook.
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