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Abstract 

The local council of Eskilstuna has a lot of fans on their Facebook page, but not so many people 

that ask questions, likes, comments or share their posts. This is a bachelor-thesis on how to inspire 

dialogue and encourage the fans to be a part of Eskilstunas Facebook page. 

I have made guidelines for the council how to use Facebook as a way to reach out to those who live 

in Eskilstuna, based on results from literature studies, analysis of several other Facebook pages and 

interviews. I've also made examples of statuses for the Facebook page for one week, in May 2012. 

The result shows that the fans want's to read about their local environment. It is important to have a 

personal appeal. Post should be no longer than 400 character, if they are, the posts will be truncated, 

and hidden. When the fans ask questions, they're expecting a quick answer. If the administrator of 

the Facebook pages can't answer the question they should forward it to someone who can. All posts 

from fans should be played attention, even the negative ones.  

  



Sammanfattning 

Eskilstuna kommun har många fans som följer deras Facebooksida, men få personer som ställer 

frågor eller gillar, kommentarer och delar deras inlägg. Det här examensarbetet i informationsdesign 

syftar till att ta reda på hur man kan inspirera till dialog på kommunens Facebooksida och att få 

målgruppen att själv bidra med och dela information.  

 

Genom litteraturstudier, analys av flera olika kommuners Facebooksida och intervjuer med 

målgruppen har jag tagit fram riktlinjer för hur arbetet med sociala medier inom kommunen bör gå 

till samt ett exempel på en om-sida, en sida där kommunen kan lägga in information om sin 

organisation, och inlägg som är tänkta att vara från Eskilstuna kommun under en vecka, vecka 21 

2012.  

Resultatet av min studie visar att fansen vill läsa om det som händer i deras närmsta omgivning, 

byggen och påskris var de mest gillade och kommenterade inläggen av alla. Att ett personligt tilltal 

är viktigt. Texterna bör skrivas med ett vardagligt språk och inte överskrida 400 tecken, då inlägget 

bryts och kräver ett extra klick för att läsaren ska få tillgång till all text. När fansen ställer frågor vill 

de ha snabbt svar och namn på personen som svarat på frågan. Kan de som har hand om sidan inte 

svara på frågan inom någon dag vill de hellre ha kontaktuppgifter till någon som kan. Att behöva 

vänta på svar kan få personer att helt vända organisationen ryggen. Inte bara frågor utan också 

kommentarer bör besvaras, speciellt de negativa.  
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Bakgrund 

Fler och fler organisationer och företag är representerade på Facebook. Det är också 

Eskilstuna kommun. De har riktlinjer för hur arbetet ska gå till, men de är väldigt allmänna 

och efterföljs inte alltid. 

Martina Dahlberg är ansvarig för kommunens Facebooksida, och hon skulle vilja ha mer 

dialog. Detta återkommer också i de egna riktlinjerna:  

”Sociala medier är interaktiva mediekanaler – mötesplatser – som skapar möjlighet till dialog. 

Gemensamt för sociala medier är att konversationen står i fokus och upplevelser, erfarenheter, 

åsikter och innehåll delas med andra” (Riktlinjer för sociala medier, Eskilstuna kommun).  

Trots att dialog ofta är ett återkommande tema när sociala medier diskuteras, är det desto 

svårare att genomföra i praktiken. I boken Sociala medier – En marknadsföringshandbok 

beskrivs fenomenet på följande vis,”[...] det som beskrivs som en dialog i praktiken många 

gånger blir ett [sic!] slags envägskommunikation  med möjlighet att lämna kommentarer” 

(Holmström & Wikberg 2010:64). 

Det är sådana tendenser som Eskilstuna kommun visar upp på sin Facebooksida, istället för att 

inbjuda till samtal är de mer fokuserade att nå ut med sitt budskap. Eftersom Facebook är ett 

socialt media som går ut på att användarna själva är delaktiga, är detta ett problem. Om fansen 

inte är nöjda med det de får på sidan kan de välja att dölja inläggen från Eskilstuna kommun, 

eller helt enkelt sluta vara fans. Det kan också i förlängningen bidra till ökad negativ 

publicitet. 

Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur man kan skapa dialog på Eskilstuna kommuns 

Facebooksida och hur man bör utforma till exempel inlägg på Facebook för att inspirera 

målgruppen till interaktion. Arbetet kommer resultera i att jag skapar exempel utifrån nyheter 

och annat material som idag finns tillgängligt hos kommunen via deras hemsida och andra 

kanaler samt riktlinjer för kommunen.  

Problemformulering 

Eskilstuna kommuns Facebooksida har idag många fanns, men få personer som kommenterar 

inlägg, delar med sig av statusuppdateringar och länkar eller ställer frågor till kommunen. 

Som besökare är det svårt att veta vad man får om man väljer att gilla och följa dem. 

Kommunen själva vill ha dialog, men vet inte vad fansen vill läsa om och svarar inte alltid på 

kommentarer och frågor.  

Frågeställningar  

 Vilken typ av information passar för en kommunal Facebooksida? 

 Hur kan denna information utformas för att inspirera målgruppen till interaktion? 

 Vilken omfattning bör inlägg och eventuella andra texter på Facebook ha? 
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 Hur ofta bör kommunen publicera inlägg eller andra aktiviteter på sin Facebooksida? 

 Hur bör de inlägg som kommer in från kommuninvånare och andra personer bemötas? 

Målgrupp 

Målgruppen för Eskilstuna kommun på Facebook är kommuninvånare som är medlemmar på 

Facebook.  

Statistiken över de som följer kommunens Facebooksida idag visar att fördelningen är ungefär 

lika mellan män och kvinnor. Den allra största gruppen åldersmässigt är de mellan 35 och 45 

år. De mellan 25 och 30 samt de mellan 45 och 55 är också en relativt stor grupp 

(Gillamarkeringar Eskilstuna kommuns Facebooksida). 

För att få en hanterbar målgrupp för det här arbetet har jag valt att primärt inrikta mig på 

personer i Eskilstuna mellan 30 och 45 år. De är på en sådan plats i livet att de skulle kunna 

tänka sig ha ärenden till en kommun. Många har rotat sig på en plats och är mindre benägna 

att flytta mellan olika städer, många har barn i dagis- eller skolålder och de äger i stor 

utsträckning egna bostäder. Det är också en målgrupp som växer väldigt fort på Facebook. 

De från 25 och de över 45 kommer vara min sekundära målgrupp. Jag har dock valt att välja 

bort de under 25 år. Martina Dalhgren, ansvarig för Eskilstuna kommuns Facebooksida säger: 

”De är inte intresserade av kommuninformation, och behöver egentligen inte vara det heller”. 

Detta är ett citat jag är benägen att hålla med om. 

Facebook  

Facebook är ett Community som startades 2004.  Det är gratis att vara medlem och sajten 

finansieras av annonser. I december 2011 var det 845 miljoner personer som använde 

Facebook varje månad, varav 425 miljoner av dem dagligen, över hela världen 

(http://newsroom.fb.com). 

Enligt statistiska centralbyrån var ungefär 50 procent av de mellan 16 och 74 år i Sverige 

aktiva på Facebook 2011.  Den grupp där flest använder Facebook är personer mellan 16 och 

24 år där över 90 procent av dem är aktiva (scb.se). 

Funktioner på Facebook 
Jag kommer nedan göra en redogörelse med mina egna ord för de funktioner som idag finns 

på Facebook. Det är begrepp som jag återkommer till senare i rapporten.  

Facebook är ett socialt media och sådana är väldigt omväxlande och förändras ständigt, det 

som är standard idag kan vara glömt imorgon. Exempel finns i flera av de forskningsrapporter 

och böcker som är skrivna om sociala medier. Trots att de inte är mer än något år gamla kan 

författarna bara sia i framtiden – en framtid som vi redan lever i. Det är kanske främst 

användandet av smarta telefoner som påverkat framförallt vårt internetanvändande de senaste 

åren (Ström 2010:180), (Holmström, Wikberg 2010:148). Därför är det viktigt att påpeka att 

de funktioner jag tar upp här speglar användandet av Facebook i april och maj 2012.  

http://newsroom.fb.com/
http://newsroom.fb.com/
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Profil 

Alla medlemmar på Facebook har en profil. Där kan man skriva statusuppdateringar och 

lägga upp foton och filmklipp. Dessa kan man själv, och andra kommentera och gilla. Andra 

kan skriva inlägg som syns på profilen. Man kan också skicka meddelanden som inte syns 

publikt. Dessa hamnar istället för på profilen i en inkorg som bara är tillgänglig för 

användaren själv. 

Användaren kan lägga upp information om sig själv, som var han eller hon arbetar, bor eller 

har för relationsstatus. Man har vänner på Facebook, och beroende på de inställningar man 

gör är ens profil öppen för enbart dem eller för alla. På profilen finns ett flöde, en startsida där 

man får upp inlägg, länkar, kommentarer och andra aktiviteter som vänner, eller de sidor man 

följer, har publicerat. Ordningen är omvänd kronologisk, med nyaste händelsen överst.  

Sida 

Sidor kan skapas för till exempel företag, organisationer, varumärken eller kända personer. 

Vem som helst kan skapa en sida. Man får då en officiell avsändare av den informationen som 

läggs ut. En sida är på många sätt lik en profil. Man kan skriva statusuppdateringar och lägga 

upp filmklipp, foton och länkar. Det finns två sätt att lägga upp länkar. Det ena sättet är att 

bifoga det i en statusuppdatering och det andra är att dela det från en annan webbplats. Detta 

är dock endast möjligt om den webbplatsen har en sådan applikation. Det som skiljer dem åt 

är främst varifrån det görs, båda gör det möjligt att själv skriva en text. Det syns dock på 

sidan hur länken är upplagd.  

Istället för vänner har man fans. De som vill kan välja att gilla sidan och då bli ett fan. Ibland 

kallas detta också för följare, anhängare eller followers. Ibland kan man hitta andra alternativa 

uttryck som alla betyder samma sak, ett exempel är ”Uppsträckta tummar” (Thuresson 

2011:10).  Jag har dock valt att kalla de som tryck på gillaknappen för fans. Att gilla en sida 

betyder att den personen får upp det som skrivs eller läggs upp på sidan i sitt nyhetsflöde, 

precis som när ens vänner gör uppdateringar. 

Fansen kan lägga upp foton, filmklipp och inlägg på sidan, de kan dock inte skicka privata 

meddelanden till dem som står bakom sidan, som på en profil. De kan också dela med sig av 

det som lagts ut på sidan, då syns detta på den personens profil och i vännernas flöden. 

Ju fler fans man får ju mer funktioner får man tillgång till. Man kan exempelvis få sin egen 

Facebookadress och tillgång till statistik över sina fans.   

På varje sida finns en länk till Om. ( se bild 1) Det är ytterligare en sida där den som har sidan 

kan lägga upp information om företaget eller organisationen.  
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Bild 1: Från Eskilstuna kommuns Facebooksida. Inom röda markeringar antalet fanns samt 

länken till om-sidan.  

Grupp 

En del företag och organisationer finns representerade på Facebook som en grupp istället för 

en sida.  

Grupper kan vara publika, alltså offentliga, eller dolda där medlemmarna behöver en inbjudan 

för att gå med. I en grupp är det till skillnad från sidorna en ”vanlig” medlem på Facebook 

som är administratör.  Man kan i gruppen skicka ut meddelande till alla sina medlemmar. 

Detta är inte möjligt på en sida. 

RSS  

RSS står för Really Simple Syndication (Thoreson 2011:17).  Det kan också stå för Rich Site 

Summary eller  RDF Site Summary  (http://sv.wikipedia.org). Det är ett sätt att publicera 

samma material på flera platser samtidigt. När en nyhet läggs ut på exempelvis en hemsida 

eller blogg publiceras den samtidigt på andra forum (Holmström & Wikberg 2010:25). 

I de olika kommunernas fall betyder det att det som publiceras på deras hemsida automatisk 

syns på deras Facebooksida, och då också i fansens nyhetsflöden. För privatpersoner kan det 

innebära att man istället för att besöka flera olika sidor för att se om det publicerats någonting 

nytt, kan få allting i sin RSS-läsare (Thoreson 2011:17). 

Avgränsning 
En viktig del av en Facebookstrategi är hur målgruppen ska hitta rätt. Att ha ett genomtänk 

namn och förstå hur målgruppen väljer ut och sorterar i allt det brus som finns, inte bara på 

Facebook, utan på internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet, är båda viktiga 

ingredienser (Ström 2010:16).  Detta ligger dock utanför ramarna för det här arbetet då jag 

som textdesigner enbart kommer fokusera på vilken information som passar för mediet samt 

hur den bör presenteras.  

 

Bild 1: Bild på Eskilstuna kommuns Facebooksida. Inom röda markeringar antalet fans, samt länken till Om-

http://sv.wikipedia.org/
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Forskningsetik 

I de fall jag visar inlägg från andra personer än de olika kommunerna själva har jag valt att 

censurera namnet på den person som publicerat inlägget. Detta trots att det som skrivs på 

sociala medier är offentliga handlingar (Riktlinjer för sociala medier, Eskilstuna kommun) 

och att inläggen när de hämtades låg öppet för alla med ett Facebookkonto att ta del av.  

Jag anser inte att namnet på personen tillför någonting till min forskning, och eftersom 

personen i fråga inte vet om att hans eller hennes inlägg sparas och publiceras vidare fann jag 

det mest etiska att plocka bort namnet.  

Teori 

Litteratur  
På kommunens egna riktlinjer för hur sociala medier ska sköta står följande under stil och ton: 

”Språket ska vara vårdat, lämpligt och anpassat till mediet och målgruppen. Tonen på sociala 

medier bör vara personlig men inte privat. Vedertagen nätetikett ska följas på sociala medier” 

(Riktlinjer för sociala medier, Eskilstuna kommun). 

Ett återkommande tema när det kommer till hur man kan använda Facebook som företag eller 

organisation är att man bör försöka skapa Dialog, att ha en tvåvägskommunikation, inte en 

envägskommunikation (Ström 2010:20).  

”Nyckeln till sociala medier är att användaren skapar och sprider innehåll, samtidigt som den 

gör reklam och lockar nya användare till tjänsten” (Holmström & Wikberg 2010:46). De tar 

upp skillnaden mellan traditionell marknadsföring och den som sker i de nya sociala medierna 

med uttrycket ”pull istället för push” (ungefär drag istället för tryck). Istället för att påtvinga 

målgruppen ett budskap bygger insatsen på att ”förvalta en kontakt, vinna ett förtroende och 

bygga en ömsesidig relation” (Holmström och Wikberg 2010:70). 

För att göra detta tar de upp ett exempel när två privatpersoner skickar sms till varandra, ”då 

vill vi gärna ha svar inom fem, tio minuter. Dröjer det en timme eller två är det också okej”.  

Men om man inte svarar kommer personen uppleva det som den andra personen inte är 

närvarande. ”Om du nöjer dig med att publicera ditt innehåll i de sociala medierna och 

glömmer att sociala medier framförallt handlar om dialog - då kommer du garanterat att se 

dina konkurrenter springa förbi dig i kampen om dina kunders uppmärksamhet” (2010:73). 

Också ärlighet är ett av nyckelorden. Holmström och Wikberg skriver ”... några av de mest 

värdefulla egenskaperna är att förmågan att vara lyhörd, proaktiv, lyssnande och att kunna ge 

ärlig respons”. Även Ström är inne på samma spår;” [...] när dessa (sociala medier) används 

professionellt spelar företag och organisationer på människors privata spelhalva, eftersom de 

sociala medierna är skapade för socialt umgänge. Då är ärlighet av största vikt.” (Ström 

2010:17) ”Se varje inledd kontakt som en relation. Målet för varje relation bör vara att skaffa 

sig en vän och hur agerar vi mot våra vänner? Just det, vi är ärliga. Både i våra handlingar och 

i våra motiv” (Holmström och Wikberg 2010:69). 
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Rapporten  Streams, Walls, and Feeds från 2009 är en användarundersökning hos 70-talet 

amerikaner, britter och australiensare i åldern 20 till 59 år. Författarna har genom att låta 

användare prenumerera på information från olika företag tagit fram olika typer av riktlinjer 

för vad man bör och inte bör göra som organisation eller företag på olika sociala medier, 

däribland Facebook.  

En del av rapporten handlar om olika typer av irritationsmoment. Det som är mest tydligt är 

att det inte får bli för många meddelande. Som en person sa i rapportens undersökning, där de 

tar upp olika exempel ”I don’t like to be bombarded by messages” (Estes, Schade, and 

Nielsen 2009:28).  

Vidare visade den studien att de undersökningsenheterna heller inte tyckte om när företag 

eller organisationer skickar för långa meddelanden.  Trots att det är möjligt att skriva 60 000 

tecken i en statusuppdatering (facebook.com) tyckte många att man skulle hålla sig väldigt 

kortfattat. Efter 400 tecken bryts inlägget och man får då klicka på en Läs-mer-länk, och att 

ha längre än det var inte att rekommendera eftersom få personer då tar del av hela meddelande 

(2009:32). 

Vidare var länkar som inte leder rätt, (2009: 32) felstavningar, (2009:33) och reklam 

någonting de som ingick i undersökningen inte ville ha i sitt nyhetsflöde (2009:33). 

Ström menar att ”högsta drömmen för marknadsförare och opinionsbildare som arbetar med 

sociala medier är att åstadkomma ett budskap som får viral spridning”. Han syftar då på 

information som sprids likt ”ringar på vattnet”, alltså att målgruppen inte bara blir mottagare 

för ett budskap utan också själva spridare (2010:19). På Facebook kan detta ske då någon 

delar ett inlägg som då visas upp på den personens profil och alltså når många fler än där den 

ursprungligen visades.  

Källkritik 

Wikipedia 
Vid enstaka tillfällen har jag valt att söka definitioner och fakta från Wikipedia. Detta är ett 

omtvistat medium och ofta ansett som en icke tillförlitlig källa. Detta är till viss del en 

förlegad åsikt. Eftersom Wikipedia är öppet för alla att redigera tas felaktigheter fort bort. 

Holmström och Wikberg hänvisar till en undersökning gjord av tidskiften Nature som visade 

att Wikipedias tillförlitlighet då var lika hög som uppslagsverket Britannica (Holmström och 

Wikberg 2010:18). Jag är medveten om att det kan förekomma felaktigheter, men när det 

kommer till tekniska beskrivningar och liknande anser jag att Wikipedia är tillräckligt 

tillförlitligt, vilket jag har använt för att förklara RSS 

Marknadsföring 
Mycket av det som är skrivet som sociala medier idag är utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv. Även om informationsdesign och marknadsföring på många sätt 

är lika finns det också många aspekter som skiljer dem åt. Eskilstuna kommuns syfte med att 

finnas på Facebook är inte att sälja produkter, men bruset är idag så pass stort att man måste 

konkurrera med de företag och organisationer som gör det. Därför anser jag att man inte kan 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316404121704942&set=a.217400461605309.63167.206736659338356&type=1&theater
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bortse från de teorier som finns inom marknadsföring på sociala medier idag, som till väldigt 

stor del handlar om att skapa relationer. 

Metod 

Kommunikationsanalys 

Ett sätt att mäta dialog på Facebooksida är genom att se på antalet gilla (eller likes som det 

ibland också kallas), kommentarer och eventuella delningar.  

För att få en bild av hur trafiken på kommunens Facebooksida ser ut har jag sett på tio 

aktiviteter på kommunens Facebooksida som de själva har publicerat och tio stycken som 

fansen har delat med sig av. Detta har jag gjort vid två tillfällen för att få så stor spridning på 

resultatet som möjligt. Där har jag räknat antalet gilla, kommentarer och delningar. 

Jag har också gjort samma analys på andra kommuners Facebooksida för att se om det skiljer 

någonting åt. (se bilaga 1. Diagram)  

Jag har förutom Eskilstuna valt två ytterligare sidor, Halmstads och Jönköpings kommun. 

Kommunerna är båda representerade på Facebook och de är relativt lika i storlek. I december 

2011 hade Eskilstuna kommun 97 596 invånare, Jönköping 128 305  och Halmstad 92 29 

(scb.se). 

Intervjuer 
Av analysen kan jag få en bild av hur nuläget ser ut, men inte varför. Utöver detta behöver jag 

också en metod som gör det möjligt för mig att gå på djupet. Därför använde jag mig av 

respontdentintervjuer. Det är en intervju med ”de som själva är delaktiga i den företeelse vi 

studerar” (Holme & Solvang 1997:104). Sådana intervjuer gör det möjligt att ”skapa en 

djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse man studerar (Holme & Solvang 

1997:104). 

Urval 

Jag har intervjuat sex personer. Fyra av dem tillhör primärmålgruppen, två män och två 

kvinnor. Jag har utöver det också intervjuat en person som är yngre än målgruppen och en 

person som är äldre, alltså två personer från den sekundära målguppen, för att se om svaren 

skiljde sig från de i primärmålgruppen.  

Förutom ålder och kön hade jag mycket få kriterier som de personer jag valde att intervjua 

skulle uppfylla (Holme & Solvang 1997:101). De skulle vara aktiva på Facebook och ha en 

koppling till Eskilstuna. De personer jag har intervjuat bor eller arbetar i kommunen. Mina 

personer fick jag kontakt med via bekanta, högskolan samt min arbetsplats.  

Resultat 
De siffror som presenteras nedan samt i diagrammen, (se bilaga) är hämtade den 18e april 

2012 för omgång ett samt 10 och 15 maj 2012 för omgång två. Eftersom alla inlägg ligger 

kvar finns det möjlighet för fler personer att kommentera, gilla och dela. Därför kan resultatet 

skilja sig om man ser på samma inlägg i efterhand.  
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Kommunikationsanalys 

Eskilstuna  

Under om på Eskilstuna kommuns Facebooksida kan man läsa om kommunens Vision – den 

stolta fristaden. Det står också att det är Eskilstuna kommuns officiella sida. 

(http://www.facebook.com/eskilstunakommun/info)   

Totalt är det 20 personer som administrerar Eskilstuna kommuns Facebooksida. De har en 

person som är ansvarig för sidan, Martina Dahlberg som arbetar som webbredaktör. Hennes 

ansvar är bland annat att se till att de frågor som kommer in på sidan blir besvarade.  

Analys 1 (se bilaga 1, diagram 1 och 2) 

Eskilstuna kommun hade den 17 april 2 191 fans på sin Facebooksida.  

Av de tio inläggen jag tittade på var sex stycken länkar. Två var inlägg direkt från bloggen 

Direktören har ordet och ett inlägg var upplagt via RSS. Det sista var en statusuppdatering 

med en bild.  De flesta hade fått någon enstaka gilla-markering eller kommentar.  Men ett 

inlägg stack ut då det hade 14 gilla- markeringar och nio kommentarer. Det inlägget handlade 

om ett förslag på arenaplacering i Eskilstuna. En skiss på en plats för en nya arena var 

bifogad.  

Tre stycken av inläggen från fansen var förslag eller kommentarer som var riktade direkt till 

kommunen. Två av dessa var publicerade av samma person.  Alla tre hade fått svar av 

kommunen, två av dem samma dag eller dagen efter, men ett inlägg som handlade om 

barnomsorg hade tagit kommunen 14 dagar att svara på. Ett av svaren var underskriva av 

personen som svarat på den, de andra var det inte. 

Ett inlägg som var en länk till en jobbannons hade fått nio gilla och blivit delat en gång. 

Analys 2 

Den andra omgången jag tittade på inlägg var mellan den 19 april och 10 maj. Den 15 maj 

hade Eskilstuna kommun 2214 fans, alltså en ökning med 23 personer på ungefär en månad. 

Av de här inläggen var fler direkta statusuppdateringar och fyra delade länkar. Ett inlägg hade 

fått 54 gilla-markeringar och 19 kommentarer. Det inlägget handlade om ett förslag på en 

ombyggnation av Fristadstorget, mitt i centrala Eskilstuna. Det hade blivit delat en gång, och 

då också blivit synligt på den personens profil.  

Av de inläggen andra hade publicerat på sidan var sex av tio frågor eller kommentarer till 

kommunen. Några av svaren var underskriva av personen på kommunen som svarat på dem, 

andra inte.   

Två frågor hade blivit besvarade samma dag eller dagen efter, men på flera av inläggen hade 

det dröjt upp till en vecka innan de blivit besvarade. Två inlägg, publicerade den 8 och 9 maj 

hade den 15 maj fortfarande inte blivit besvarade.  Det ena var en förfrågan om en mailadress 

till stadsbyggnadskontoret och den andra var nedanstående inlägg.  

http://www.facebook.com/eskilstunakommun/info
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        Bild 2: Negativ kommentar på Eskilstuna kommuns Facebooksida. 

Halmstad.  

På Halmstads kommuns Facebooksida, under Om, står det att sidan är den officiella sidan från 

Halmstads kommun samt information om vem som tagit bilderna som publiceras på sidan och 

öppettider. Det är informatörer som arbetar på stadskontoret som administrerar sidan.  

http://www.facebook.com/halmstadskommun) 

Analys nr1 (se bilaga 1, diagram 2 och 3) 

Halmstads kommuns Facebooksida hade den 18e april 640 gilla markeringar. 

Av de tio inläggen jag tittade på, som var publicerade mellan den 29 mars och den 17 april var 

Tre stycken var upplagda via RSS. Två inlägg hade blivit delade, ett av dem var en bild 

föreställande pyntat påskris på stan. Det hade fått 45 gillamarkeringar. ( se bild 3) 

http://www.facebook.com/halmstadskommun/info?ref=ts
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               Bild 3: Bild från Halmstads kommuns Facebooksida.  

 

Av inläggen publicerade av andra än kommunen själva, mellan 1 mars och 12 april, var tre 

stycken frågor eller åsikter.  Två hade fått svar samma dag, och det tredje två dagar efter.  Här 

hade alla svar blivit undertecknat av den personen som svarat på frågan.  

Analys 2 

De inläggen jag tittade på vid den andra analysomgången var publicerade mellan 3 och 9 maj. 

Den 15 maj hade Halmstads Facebooksida 664 gilla-markeringar, fyra fler än några veckor 

tidigare. 
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Av tio inlägg var nio publicerade via RSS, det sista var ett foto. Inget av dessa hade fått några 

kommentarer, strax över hälften hade fått gilla-markeringar. Fotot, föreställande ett nytt 

konstprojekt, hade fått flest gilla, 14 stycken.  

Av de inlägg som var upplagda av andra var ett inlägg en fråga till kommunen, det hade 

besvarats inom en dag och var underskrivet med personen som svarat på det.  

Jönköping 

På Jönköpings kommun är det kommunvägledarna som har är ansvariga för Facebooksida. 

Det är samma personer som bland annat har hand om kommunens växel (Daniel Pettersson 

25-04-12). 

På sin Om-sida skriver de om syftet med sidan och uppmuntrar fansen att ”kommentera och 

tycka till, ställa frågor och komma med idéer, berätta om goda exempel”. De skriver om vad 

man ska tänka på när man publicerar inlägg på sidan. De länkar också till de andra sociala 

medierna som de är aktiva på (http://www.facebook.com/jonkopingskommun/info). 

 

Första analysomgången (Se bilaga 1, diagram 5 och 6) 

Jönköpings kommun hade den 18 april 759 fans på sin Facebooksida.  

Av de tio inläggen jag tittade på mellan den 10 och 18 april var de allra flesta inlägg med bild 

eller länk i, ett var en länk, delad från en annan webbplats. Alla utom ett inlägg hade fått gilla-

markeringar, den med flest hade fått elva stycken. Den handlade om att Jönköping var en av 

fyra städer som hade möjligheten om att få arrangera en SM-vecka.  

De allra flesta inläggen var korta, men ett var så pass långt att det hade kapats mitt i. (Se bild 

4)  

 

Bild 4: Bilden till vänster visar ett inlägg som innehåller så pass många tecken att inlägget 

kapas, till höger visas inlägget efter att man klickat på länken Läs mer. 

http://www.facebook.com/jonkopingskommun/info
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Alla tio inlägg från andra än kommunen själva, publicerade mellan 12 mars och 16 april, var 

frågor eller åsikter om kommunen, det handlade bland annat om felstavade skyltar och en 

undran när kommunen skulle sopa bort gruset för våren. Alla frågor hade fått svar samma dag 

eller dagen efter. Dessa svar avslutades alltid med att den person som svarat på frågan skrev 

under med namn, och vilken befattning han eller hon har på kommunen.  

Analys 2  

Vid den andra gången av analysen på Jönköpings sida hade tre av de tio inläggen från 

kommunen fått kommentarer och sju av dem gilla-markeringar, mellan en och sju stycken. 

Inga inlägg hade blivit delade.  

Av de inläggen som andra lagt upp, tio stycken mellan 26 april och 13 maj, var åtta stycken 

åsikter eller frågor till kommunen, de resterande två var länkar.  Alla åsikter och frågor har 

fått svar samma dag eller dagen efter, i de fall frågorna kommit in under helgen har de blivit 

besvarade tidigt på måndagen efter. De som svarar på frågorna skriver under med sina 

förnamn och titel.  

Sammanfattning och diskussion av kommunikationsanalys 

Nedan kommer jag sammanfatta och kommentera resultatet efter kommunikationsanalysen 

Detta kommer jag sedan ta med mig när jag gör mina målgruppsintervjuer.  

Av analysen ovan kan vi se att fler fans inte är lika med mer dialog. Eskilstuna kommun har 

mer än dubbelt så många fans som Halmstads och Jönköpings sidor, men skillnaden i antal 

kommentarer och inlägg på sidan från andra än kommunen själv är betydligt mindre.  

 

Detta kan givetvis bero på flera saker En förklaring skulle kunna vara att de som valt att gilla 

Eskilstunas sida senare valt att ta bort dem från sitt flöde, och således inte får uppdateringar 

från sidan i sitt flöde på sin profil. Det kan givetvis också bero på att de inte tycker att 

innehållet i uppdateringarna är så intressant att de vill gilla eller kommentera det. 

Jönköping var den kommun som hade flest frågor och åsikter från sina fans på sidan. Detta är 

också någonting de uppmanar till på sin om-sida. Detta kan vara en förklaring, men som 

Estes, Schade, and Nielsen menade, som nämns tidigare så kräver den ett extra klick 

(2009:32), och det är tveksamt hur många som läser detta.  När det väl har kommit in frågor 

till kommunerna har det senare kommit fler de närmsta dagarna, kanske kan det vara så att 

fansen ser att det är ett smidigt sätt att få kontakt och själva använder Facebooksida när de har 

ärenden de behöver hjälp med? 

Jönköpings kommun är väldigt snabba att svara, ofta får frågorna svar samma dag. På 

Halmstads och Jönköpings sidor kan fansen få vänta betydligt längre, om de överhuvudtaget 

får svar. Exempel är den mannen som bad om en mailadress, en fråga som tycks vara ganska 
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enkel att svara på, som fortfarande inte hade fått svar efter en vecka. Det är också 

anmärkningsvärt att den väldigt negativa kommentaren får stå obesvarad.  

För att nå viral spridning, som ström skriver om, och nå ut till så många som möjligt kan man 

fokusera på att få fansen att själva dela materialet som läggs ut.  Ett bra exempel på detta är 

det med påskriset på Halmstads sida, och det med Fristadstorget på Eskilstunas som hade fått 

nästan 10 gånger fler gilla än genomsnittet 45 respektive 54 personer hade valt att klicka på 

gilla-knappen vid de bilderna. De inläggen hade båda blivit delade, och då blivit synligt på 

den personens profil.  

Det inlägg som var upplagd av någon annan än kommunerna själva som hade fått flest 

gillamarkeringar var en jobbannons som blivit länkad till på Eskilstuna kommun, också den 

hade blivit delad.  

Det verkar också, utifrån de 60 inlägg jag tittat på som publicerats av kommunerna själva, att 

fansen är mindre benägna att gilla, kommentera och dela inlägg som är direkt upplagda via 

RSS eller delade länkar.    

Intervjuer  

Urval 

Jag har intervjuat sex personer. Fyra av dem tillhör primärmålgruppen, två män och två 

kvinnor. Jag har utöver det också intervjuat en person som är yngre än målgruppen och är 

person som är äldre, alltså två personer från den sekundära målgruppen. Detta för att få mer 

spridning och se om eventuellt deras svar skiljde sig från de i den primära målgruppen. 

Förutom ålder och kön hade jag mycket få kriterier som de personer jag valde att intervjua 

skulle uppfylla (Holme, Solvang 1997:101). De skulle vara aktiva på Facebook och ha en 

koppling till Eskilstuna. De personer jag har intervjuat bor eller arbetar i kommunen. 

Personerna som deltagit har jag fått kontakt med via bekanta, högskolan samt min arbetsplats.  

Resultat av intervjuer 

Nedan kommer jag benämna de sex personer som deltog i intervjuerna som följande: K31, 

K40, M25, M35, M44 och M50. M står för man och K för kvinna. Siffrorna står för åldern.  

Alla intervjuerna började med att de själva fick berätta hur ofta och till vad de använde 

Facebooksida. Alla berättade att de dagligen, eller flera gånger i veckan loggar in på 

Facebook. Den person som loggade in oftast var M35 som berättade att han kollade sitt flöde 

ungefär fyra gånger om dagen.  

M50, K31 och M25 berättar att de följer väldigt få eller inga sidor. K40 berättar att hon 

medvetet har valt att inte följa företag och organisationer eftersom ” Jag har nog tyckt att det 

finns så mycket information ändå, överallt, så att jag känner att jag inte riktigt vill engagera 

mig och inte mäktar med mera information […] Vill jag ha information så går jag in och läser 

på de sidorna istället” Hon berättar senare att hon ändå skulle kunna överväga att gilla en 

kommunalsida ”beroende på vad som erbjuds.” 
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M44 och M35 följer många olika sidor. De allra flesta inom sina intresseområden. M35 säger 

att han använder Facebook i nästan uteslutande syfte för att ta del av information och att han 

skriver väldigt lite själv. 

Alla sex skulle kunna tänka sig att gilla en sida från kommunen, men ingen hade gjort det 

ännu, förutom M44 som var osäker på om han redan följde Eskilstuna kommuns sida eller.   

På frågan om, eller när, de skulle kunna tänka sig att kontakta kommunen var de dock mer 

splittrade. K31 sa att hon skulle kunna tänka sig att skriva till kommunen, ”Om det var 

någonting som jag kände väldigt stark för, som om min dotters förskola skulle läggas ner”.  

Hon fortsätter: ”Det skulle vara mer personligt att ringa och prata med någon, det tror jag. Jag 

har en bild av att det tas mer seriöst. Men samtidigt kan det vara lätt, annars kanske det inte 

blir av, jag kanske måste hitta telefonnummer och ta reda på vem jag ska prata med. Facebook 

är ju väldigt lättillgängligt.” 

M25 är inne på samma spår, att han hellre skulle ringa om han hade haft en fråga till 

kommunen, han nämner faktumet att hans fråga är öppen för alla att se som det starkaste 

argumentet.  

 M44 tar också han upp tillgängligheten som en bra egenskap hos Facebook som en 

kommunikationskanal till myndigheter. ”Kanske föredrar jag mail, egentligen. Men man vill 

ha den här lätta, man ska inte behöva sitta i en telefonkö.” 

K40 berättar att hon skiljer på privata frågor och allmänna. Om det handlade om till exempel 

barnomsorg skulle hon kunna tänka sig att ställa en sådan fråga via Facebook.  M31 är den 

person som följer flest företag och på frågan om han skulle kunna kontakta kommunen via 

Facebooksida svarar han ”Ja absolut! Det tycker jag är jävligt smidigt. De organisationer, 

företag och band som jag har kontaktar jag ofta via Facebook. Det skulle jag självklart kunna 

göra även med en kommun.” 

Hur snabbt man förväntar sig svar på en fråga som man ställt på Facebook skiljer lite mellan 

de olika personerna. Den person som förväntar sig snabbast svar var M44 som säger att vill ha 

svar mer eller mindre direkt. ”Det är det som är grejen med Facebook, inom en timme. Det 

gör jag även via mail, om jag skickar.”  

Den som har mest tålamod är K31 som säger att hon kan vänta upp till en vecka. M25 säger 

att det inte är viktigt att få ett svar direkt, utan mer en bekräftelse; ”Jag tycker att företag ska 

svara ganska snabbt. De ska i alla fall ge bekräftelse på att de fått frågan, säg att det går en 

vecka och de inte svarar, det är ju någonting som gör att jag tror att de inte sett min fråga. Så 

det spelar ingen roll så länge de säger till att de håller på med min fråga.” 

M35 är inne på samma spår ”Jag är ganska otålig, när det gäller sånt. Så drar det ut på tiden 

då kan jag lätt bli, alltså om man blir nonchalerad av ett företag, att man inte får svar alls det 

kan få mig att vända kappan väldigt tydligt mot det företaget. Speciellt om det är support man 

håller på det. Men ja, generellt förväntar jag mig nog svar, någon typ av respons inom ett 

dygn. Inte en lösning på problemet givetvis, men vi kollar upp problemet och återkommer. Så 

man vet att nån behandla det så det inte bara ligger. Det tycker jag känns schysst, ett dygn.” 
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Också de andra vill hellre ha en markering på att kommunen tagit emot frågan, och har inget 

emot att bli hänvisade vidare.  K40 säger ”Förmodligen har jag följdfrågor på det och då blir 

det inte så speciellt bra, då är det bättre med ett telefonnummer eller en mailadress så jag vet 

var jag ska vända mig”.  

Vad vill de läsa om? 

På frågan vad de förväntade sig, eller ville läsa för information på en sida från Eskilstuna 

kommun blev det tydligt att livssituationen var avgörande. Tre av fyra i primärmålgruppen 

hade småbarn, och de kunde därför tänka sig att läsa och ställa frågor om barnomsorg.  Men 

de allra flesta ville läsa om nyheter och vad som händer i kommunen. 

”Jag kan tänka mig lite det här kommunaktuellt, sånt som finns i tidningen, vad som händer, 

lite utställningar, kulturella aktiviteter.” Han fortsätter: ”Inte, jag vet inte vad man ska sätta 

för gräns, men mer fritidsrelaterade saker. Ingen kommunalpolitiker, som 

kommunaldirektören har ordet. Jimmy Jansson skulle jag nog inte klicka på, inget ont om 

honom, det hör inte hemma där.” (M44)   

”Jobbannonser. Det känns ju väldigt, intressant. Jobbannonser och nyheter” (K40). M50 

berättar att han också vill läsa om vad som händer, och tar nya bussturer som exempel.  

 ”Om jag hade gått in på en sådan sida hade det varit för att hitta kontaktuppgifter och ja, 

kanske om det skulle vara så att de skrev om vad som händer i lokalområdet om det är 

någonting sånt. Jag tänker om det är en kommun som arrangerar någonting, några stora grejer 

som händer. Ett stort arrangemang kanske, för att få idéer om vad man kan hitta på.” (M25)  

”Jag vill nog läsa om nyheter. Vad de tagit för beslut och förändringar. Hur de tänker kring 

utveckling och så, absolut. Sen är det ju vissa ämnen som berör mig mer, beroende på att jag 

har barn i en viss ålder och så...”(K31) 

Det är inte bara vad de skriver om, utan också hur mycket de skriver om som spelar roll hur 

läsaren uppfattar inläggen.  ”Det ska bara vara lite smått så man får en liten smak. Så om man 

vill grotta ner sig mer så gör man det i så fall” (K40), ”Rubriken måste visa vad det handlar 

om, sen får man klicka sig vidare. Jag tror inte på att man ska fylla hela sidan, det får bara 

vara en lite retning, som en teaser” (M50). 

Också hur många inlägg som kommer från varje sida påverkar hur läsaren ser på 

informationen som kommer därifrån.  Flera personer återkom till att volymen var viktig. Det 

får inte vara för mycket från samma företag.  ”Om det var ett företag som skulle marknadsföra 

någonting och hela den här... vad säger man, flödet blev helt fullproppat, då skulle jag nog 

överväga att ta bort det.” (K31)  

M35 har liknande tankar ”Jag tror att volymen styr, när jag tycker att det blir för mycket 

information från ett håll, så kanske jag tar bort det”.  Han fortsätter: ”Eller om jag märker det 

att det som dimper ner är bara mer eller mindre klassisk reklam. Det är inte det jag är ute 

efter. Jag vill ha information på ett mer djupare plan.”  M25 berättar att en av de sakerna som 
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han tycker är mest irriterande på Facebook är om det blir för mycket uppdateringar om sådant 

han inte bryr sig om.  

Om-sidorna 

Flera personer säger att de inte läser om-sidorna om de vet vilket företag det handlar om. K31 

tar upp en sida där man kan köpa och sälja barngrejer som exempel ”Titeln var väldigt tydlig, 

Strängnäs köp och sälj för barn, eller någonting sånt där, det sa väldigt mycket. Så jag litade 

på det.”, ”Det är nästan uteslutande kända varumärken, kända för mig.  Så jag läser inte så 

ofta själva om-sidorna”(M35). M44 säger att han läser om-sidorna det första han gör, bara 

första gången men tillägger också att när han skulle gilla Kuriren, Eskilstuna lokaltidning, så 

gjorde han inte det. Han menar att han då visste vad det var för någonting. 

Flera personer berättade om att de kände att de saknade kunskap: ”Jag försöker komma på när 

man behöver ta kontakt med sin kommun. Det är inte så ofta man har det, eller inte jag i alla 

fall.  […] om det gäller, jag vet inte, nått personligt abonnemang kanske värme och vatten, 

men jag vet inte var kommunens del sträcker sig.” (M35) ”Sen är frågan, när man säger 

kommunen, tänker man då styret? Jag tänker nog mest på kommunalpolitiken och beslut och 

sådär och Eskilstuna energi och miljö.” (M44) 

Även en viss osäkerhet på funktionerna i Facebook kom fram under intervjuerna.  När vi 

pratade om att dela inlägg berättade M31: ”Jag är inte så bra på teknik har jag kommit på, 

eller jag är lite rädd för att göra fel tror jag”  

Flera personer berättade att de förväntar sig en annorlunda ton på en kommuns Facebooksida 

än på exempelvis deras hemsida. ”Jag tycker folk kan bjuda på lite värme i svaren, att man 

inte behöver hålla sig till den mest perfekta svenskan […] De som är vana vid att läsa ett mer 

fyrkantigt, svårare språk, de kommer ju ändå läsa den här sidan. Men frågan är om man kollar 

på Eskilstunaborna, vilka människor är det som bor här? Man kanske måste hitta ett litet 

mittimellanspråk.” (K40) ”Hemsidan är mer ett statiskt fönster. Facebook, då vänder man sig 

mer direkt till personerna.” (M44)  

Alla sex tyckte att det var positivt om personerna som står bakom sidan svarade på frågor 

skrev under med sina namn. Flera av dem nämnde att det blir mer personligt. 

”Det tycker jag stärker förtroendet, både för företaget och hela hjälpen man får. Jag tycker det 

är jättebra. Dels känns det bra, det känns bara bra att få en personlig kontakt. Det andra är att 

man kanske återkommer med samma problem eller fundering och då är det bra om man inte 

bara haft kontakt med kundtjänst och så vidare. Det brukar ofta spåra ur till att ingen tar 

ansvar för det som sagts. Ju personligare de blir, ju mer ansvar tar alla parter för det som sägs. 

Det tror jag är bra. (M35) ”Jag tycker att avsändaren ska framgå när det är sådan 

myndighetsinformation, man får ju veta vad den personen har för makt så att säga. Det är det 

som är nackdelen med myndigheter, man kan gömma sig bakom dem. Det blir opersonligt, 

jag tror man ska sträva efter att ha tydliga avsändare på allting”. 



17 
 

Slutsats och diskussion  

De intervjuer jag gjorde bekräftade på flera plan det som jag tagit del av under 

litteraturstudierna.  

Precis som personerna i undersökningen som presenteras i Streams, Walls, and Feeds (Estes, 

Schade, and Nielsen 2009) ville heller inte mina intervjupersoner ha för många inlägg.  

Även exemplet med för mycket reklam togs upp i intervjun då den personen med mest 

erfarenhet av att följa sidor på Facebook sa att det kunde vara en anledning till att han skulle 

kunna dölja information från en sida om det blev för mycket ”klassisk reklam”. 

Som jag anade efter analysen, var det få personer som läser om sidorna. Men eftersom det 

kom fram att två personer hade svårt att veta var kommunens arbete börjar och slutar kan det 

ändå vara ett bra sätt att förtydliga detta. De sa främst att de inte läste om-sidorna om titeln på 

sidan var tydlig, eller varumärket redan känt för dem. Kanske är då inte Eskilstuna kommun 

en tillräckligt tydlig titel för att målgruppen omgående ska förstå vad de kan förväntar sig av 

sidan.  Och Jönköping som hade den tydligaste informationen, var också de som fått flest 

frågor på sin sida. 

Att döma av intervjuerna är det viktigt att få en personlig kontakt. Det stämmer också överens 

med de som Holmström och Wikberg tog upp när de jämför arbetet på Facebook med en 

vänskapsrelation mellan två personer. Att man måste ”förvalta en kontakt, vinna ett 

förtroende och bygga en ömsesidig relation” Flera av personerna sa att de förväntade sig ett 

annat språk än på hemsidan, som enligt en person var mer som ”ett statiskt fönster”. 

Ett sätt att skapa detta är att skriva under de svar man ger med sitt förnamn, istället för att 

avsändaren endast blir kommunen. Som M44 sa så blir det opersonligt om man inte har namn 

på den man pratar med. Att ha ett lite mer vardagligt språk är ett annat sätt att göra sidan mer 

personligt.  

Men det är inte bara viktigt hur man svarar på inlägg och kommentarer, det ska också ske 

relativt fort. Både litteraturstudierna och intervjuerna visade att obesvarade meddelanden kan 

få negativa konsekvenser. Personerna jag intervjuade hade dock lite olika syn på hur lång tid 

det fick gå, men med tanke på att kommunen har över 20 anställda som har möjlighet att 

publicera material på sidan, och därför också har möjligheten att gå in och svara på frågor 

som kommer in, borde det absolut inte dröja mer än någon dag. Speciellt inte om frågan är så 

pass enkel som en vädjan om en mailadress.  I första analysomgången fanns det också ett 

exempel om en fråga angående barnomsorgen där personen som ställt frågan fick vänta i två 

veckor på svar. I det fallet hade kommunen kunnat svara direkt, bara för att meddela att de 

tagit emot frågan. 

Jag tror att ett problem idag är att det inte finns någon som känner ansvar för sidan, (trots att 

de har en ansvarig). Frågan är om någon hade accepterat att vänta i två veckor om man ställt 

en fråga via mail (eller telefon!) Där finns det nog en tydlig skillnad mellan hur målgruppen 

och kommunen själva ser på syftet med sin sida.  Eftersom de är så många som tar hand om 

sidan hamnar säkert fokus lätt på att de ska ta fram material från just sin enhet, och då hamnar 
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de i den fällan som Holmberg och Wikberg pratar om, att det som borde bli dialog blir ”en 

slags envägskommunikation med möjlighet att lämna kommentarer.” (2010:64) 

Ärligheten och öppenheten sattes också på prov hos kommunen då den väldigt negativa 

kommentaren fick stå helt kommenterad. Detta är självklart svårare att hantera än en enkel 

fråga. Men att tiga ihjäl det är inte ett alternativ eftersom det i nuläget är det som möter de 

över 2000 fans och vem vet hur många andra som klickar sig in på sidan. Att radera 

kommentaren tror jag heller inte hade varit en bra lösning, vad händer när personen ser detta? 

Vilken blir i så fall nästa kommentar? Om man ska eftersträva Ärlighet och öppenhet är det 

istället bättre att kommentera inlägget, kanske fråga vad personen hade tyckt att kommunen 

borde gjort annorlunda, och vad som bör göras annorlunda i framtiden. Flera av de sakerna 

som tas upp i kommentaren, som kravallerna på första maj, har redan fått konsekvenser. 

Några veckor senare pågick ett möte med Sverigedemokrater på Fristadstorget, ett möte som 

sköttes på ett helt annat sätt, med många fler poliser. Varför inte svara detta? Att kunna 

erkänna sina brister och förklara hur man arbetar med dem är ett betydligt mer Ärligt 

förhållningsätt än att tiga ihjäl invånarnas åsikter. 

Även i Kommunens egna riktlinjer står ”Såväl kritiska synpunkter som värdefull respons är 

viktigt att skicka vidare till berörda verksamheter. Rör frågan inte kommunens 

verksamhetsområden ska den hänvisas till rätt instans”.  

Av de få inlägg som blivit delade av kommunernas inlägg var de flesta bilder. Inga bilder 

hade lämnats utan gilla-markeringar eller kommentarer. De inlägg som stuckit ut, de med över 

40 gilla-markeringar, var alla bilder. Ofta var det miljöbilder och alla utstickande inlägg 

handlade om den offentliga närmiljön. Som ombyggnationen av Fristadstorget, den nya 

arenaplaceringen, påskriset eller den nya konstinstallationen i Halmstad. I intervjuerna 

framgick att alla de som jag pratade med ville läsa om sådant som händer runt omkring dem, 

och detta tycker jag visar tydligt på detta.  

Sammanfattning  

 Vilken typ av information passar för en kommunal Facebooksida? 

Fansen vill gärna läsa om det som händer i deras närhet. Exempel är stora evenemang eller 

aktiviteter som sker, byggen och utsmyckning av det offentliga rummet som parker och torg. 

Fansen vill själva ha möjlighet att ställa frågor om det som berör just dem, barnfamiljer vill 

till exempel gärna veta mer om barnomsorg och skola.  

 Hur kan denna information utformas för att inspirera målgruppen till 

interaktion? 

Utifrån inläggen i analysen verkar det som att fansen är mindre benägna att dela, kommentera 

eller gilla inlägg som är upplagda direkt via till exempel RSS. De länkar som innehåller en 

förklaring och ett personligt meddelande verkar betydligt mer omtyckta.  De inlägg som under 

den här studien blivit mest gillade är bilder.  

 Texter bör ha ett personligt tilltal och en avslappnad ton.  
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 Vilken omfattning bör inlägg och eventuella andra texter på Facebook ha? 

Informationen ska vara kortfattad. Inlägg bör inte vara längre än 400 tecken, då bryts inlägget  

och läsaren tvingas klicka på en länk för att se all text. 

 Hur ofta bör kommunen publicera inlägg eller andra aktiviteter på sin 

Facebooksida? 

Det får inte ske för ofta. Ungefär en gång om dagen.  

 Hur bör de inlägg som kommer in från kommuninvånare och andra personer 

bemötas? 

Frågor och inlägg som kommer in bör besvaras så fort de kan. Helst inom någon dag. Är 

frågan komplex kan man gärna hänvisa vidare. Svaren på frågorna  ska skrivas under med 

namn.  Detta skapar en personlig kontakt och målgruppen känner sig trygg inför framtida 

kontakt. Flera i min intervjustudie berättade att om deras frågor eller åsikter inte blir 

besvarade känner de sig ignorerade och förtroendet sjunker. 

Gestaltning 

Motivering 
Utifrån de resultat jag fått i mitt arbete har jag tagit fram nedanstående riktlinjer.  

Att ha ett personligt tilltal har jag hämtad från principerna om lättläst.  Texterna ska inte 

skrivas på lättläst, men många principer går att anpassa även på ”vanlig” text.  Det är värt att 

tänka på att många i målgruppen kan ha läs- och skrivsvårigheter eller ett annat modersmål än 

svenska. Dessutom förväntar sig målgruppen ett enklare språk på Facebook än på andra 

medier.  För att skapa ett personligt tilltal kan man för det första skriva direkt för läsaren, 

genom använda ett du-tilltal och undvika passiva verb (Sundin 2007:91). 

Genom att använda vardagliga ord gör man läsningen mer lätt för besökarna på sidan och 

risken minskar också för exkludering.  

Det som kom fram under intervjuerna har varit till stort underlag i mina riktlinjer. Eftersom 

det som sagt handlar om ett socialt media där användarna är i fokus anser jag det som ett 

logiskt val. Svaren i mina intervjuer var väldigt samstämmiga och i många fall bekräftades de 

också av mina analyser och litteraturstudier.  

Det viktigaste är att skriva om det som fansen vill läsa om, och för att kunna göra det behöver 

man veta vad det är. Genom att skapa en relation mellan läsaren och kommunen skapar man 

en trygghet och en inbjudande atmosfär som blir en naturlig plats för kommunens invånare att 

ställa frågor och lämna synpunkter.  
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Riktlinjer 

Berätta vilka ni är och vad sidan är till för 

På sin Facebooksida kan man fylla i information under Om. Förklara där syftet med sidan och 

uppmuntra fansen att komma med förslag och ställa frågor, presentera gärna dem som arbetar 

med sidan.  

Personligt språk 

På Facebook kan man ha ett mer vardagligt språk än på andra platser. Använd du-tilltal för att 

skapa en relation till läsaren. Använd vardagliga ord. Skriv till exempel tar hand om, istället 

för administrerar. 

Skriv kort.  

Skriv det du vill ha sagt, och ingenting annat. Trots att man kan skriva väldigt långa inlägg på 

Facebook betyder det inte att man måste göra det. En bra tumregel är max 400 tecken. Efter 

det bryts inlägget och om läsaren vill se hela måste han eller hon klicka på en extra länk. 

Skriv om länkarna 

Det finns olika sätt att dela länkar. Det ena är att lägga upp länken i en statusuppdatering. Man 

kan också från en annan sida dela till exempel en artikel så att den syns på Facebooksidan. 

Hur man än gör är det viktigt att skriva vart länken går och varför den är intressant för läsarna. 

Tänk på att skriva kortfattat! 

Undvik RSS 

Det finns möjlighet att automatiskt publicera inlägg från till exempel en blogg eller en 

hemsida på Facebooksidan. Undvik det. Risken är stor att mycket av det som står där inte 

passar för Facebook. Blir det för mycket onödig information i flödet kommer fansen att 

tröttna. Lägg hellre upp en länk när det är någonting extra bra du vill tipsa om.  

Skriv under med förnamn.  

De som ställer frågor vill gärna ha namn på den de pratar med. Om du svarar på ett inlägg, 

berätta vad du heter och vad du arbetar med. Det blir mer personligt då. Personen har också 

lättare att ta kontakt igen om han eller hon har andra frågor eller ärenden. 

Bekräfta fansen 

Får du en fråga, svara! Gärna samma dag. Dina följare förväntar sig snabbt svar på Facebook. 

Är frågan svår kan du hänvisa till någon du vet kan svaret eller tala om att du återkommer. 

Det viktigaste är att personen som ställt frågan förstår att du inte ignorerar honom eller henne. 

Är det inte en fråga, utan kanske en åsikt som framförs kan man använda gillaknappen som ett 

bevis på att man sett kommentaren och uppskattar att personen tagit sig tid för att sända in 

den. 
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Även negativa kommentarer måste besvaras, även om det känns svårt.  Var ärlig och erkänn 

dina brister, tala om hur ni arbetar för att förbättra ert arbete.  

Skriv om det som berör 

Fansen vill läsa om det som händer i sin närhet. Byggen, förändringar och utsmyckningar i det 

offentliga rummet. Visa gärna bilder. Vet du inte vad fansen vill läsa om? Fråga dem! 

Exempel 
Nedan följer exempel på tänkta statusuppdateringar från Eskilstuna kommun under vecka 21 

2012. Jag har räknat med att ungefär ett inlägg om dagen är lagom. Informationen, och 

fotografierna är hämtade från Eskilstuna.se, kommunens egen webbplats samt Smejournalen, 

en gratistidning som ges ut i Eskilstuna en gång i veckan.  Sammanlagt är det sju inlägg, lite 

mer än ett inlägg om dagen alltså. Texterna är precis som tidigare sagt skriva på enkel 

svenska, dels för dem som inte läser så bra, men också för dem som gör det, men av 

bekvämlighetsskäl och vana vill ha enklare läsning. Exempel på anpassning av texten är du-

tilltal, aktiva verb samt korta meningar. Jag har också varit väldigt restriktiv med den 

informationen som behöver vara med. Precis som det framkom under intervjuerna har jag valt 

att se informationen på Facebook som en ”försmak”, vill man läsa mer finns alltid hemsidan 

som är ett medium mer anpassat för djupgående texter.  

Det första inlägget är en fråga direkt ställd till fansen, om vad de vill läsa. Eftersom syftet är 

att skapa dialog och göra sidan så tilltalande som möjligt blir det tydligt om man frågar 

målgruppen vad de vill läsa om. Det är väldigt lätt att besvara frågan, eftersom det går att 

lämna en kommentar direkt. Detta skapar den tvåvägskommunikationen som Ström talar om.  

De andra inläggen handlar om sådant som händer i målgruppens närmiljö. Både evenemang 

som spring Pride och cykelns dag, som den här veckan var de två största evenemangen. Men 

också nyheter som att en väg genom centrala Eskilstuna stängs av. Det framkom i intervjuerna 

att användarna gärna vill läsa om sådant som händer i miljön runt omkring dem. Analyserna 

visade också att liknande inlägg fått mest gilla-markeringar och kommentarer. Det var också 

de inlägg som blivit delade av fansen, vilket enligt Ström är högsta drömmen för en 

marknadsförare eller opinionsbildare. Att inläggen sprids utanför kommunens egna 

Facebooksida gör att fler får tillgång till informationen och i förlängningen att fler hittar till 

Eskilstunas Facebooksida.  

Två bilder har jag valt att publicera, en från spring Pride och en på en skiss till den nya 

Rothoffsparken som byggs. Bilder har visat sig vara väldigt populära i min undersökning. 

Bilden från springpride är i dagsläget en bild hämtad från kommunens hemsida. Jag hade 

hellre valt att visa personer från kommunen på bilden. Jag tror att det skapar en närhet och blir 

mer personligt om man då och då kan få ansikten på de som annars blir ganska anonyma på 

Facebook. 

Jag har också valt att lägga till Om-information. Där vill jag att kommunen ska berätta vilka 

de är och vad man som fan kan förvänta sig att läsa på sidan och uppmuntra fansen att själva 

ställa frågor.  Också här har jag använt mig av ett enkelt språk. Som exempel skriver jag 
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lägger upp material och svarar på dina frågor istället för administrerar. Jag skriver också 

med ett du-tilltal och skriver vi på kommunen och oss för att skapa en relation mellan läsaren 

och sändaren för att det ska bli så personligt som möjligt. 

Bilderna är som sagt exempel, och har inte blivit publicerade. De är gjorda i Photoshop med 

kommunens sida som förlaga.  
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Bilaga 1 – Diagram 

Diagram 1 och 2.  

  



 

Diagram 3 och 4.  



 

Diagram 5 och 6  



 

Diagram 7 och 8. 

  



 

 

Bilaga 2 - intervjumall 

 

Berätta hur du använder Facebook.  

 

Finns det sidor du gillar, vilka/varför? 

 

Läser du Om-sidorna? 

 

Har du delat inlägg från företag, organisationer? Vad och varför? 

 

Vad är det mest irriterande som företag/organisationer gör? (vad skulle kunna få dig att dölja 

flödet, eller ta bort sidan?) ) 

 

Skulle du kunna tänka dig att gilla en kommunal sida, varför/varför inte? 

 

Vad skulle du förvänta dig av en kommunal sida? 

 

Vad skulle krävas/ i vilket sammanhang skulle du kunna tänka dig att kontakta kommunen via 

Facebook? 

 

Om du skrev en fråga, hur snabbt förväntar du dig svar då? (vill du hellre ha svar direkt, men 

med en hänvisning, eller vill du hellre vänta och få ett helt korrekt svar? ) 

 


