
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mimmi Johansson 
 

 
Karlstad kommuns Facebook-inlägg 

under ett års tid 
 

 
Implikationer för tidigare studier med små samples 

 
 
 

Karlstad Municipality Facebook Posting During one Year 
 

Implications for previous studies with small samples 
 

 
Informatik 

Magisteruppsats 
 
 
 

Termin: VT-17 
Handledare: John Sören Pettersson 
Examinator: Remigijus Gustas 

 



  
 

Abstract 

Sociala medier används mer och mer av kommuner och har bidragit med nya möjligheter för 
kommunerna. Det är ett verktyg som används av kommunerna för att förse sina följare med 
information. Det bidrar till att engagemanget hos följarna ökar och leder till att kommunerna 
använder sig av sociala medier för att integrera och ha en direkt kontakt med sina följare. 
Karlstads kommun är en av de 215 kommuner i Sverige som använder sig av sociala medier för 
att integrera med sina följare. 

Denna uppsats undersöker vad Karlstads kommun publicerar genom sin Facebooksida till sina 
följare. Syftet är att studera hur inläggen skiljer sig åt mellan de olika månaderna under ett helt 
år, och jämföras med Bellström et al. (2016) studie som lämnade intressanta resultat om än 
baserad på ett ganska snävt urval, inlägg under tre månader. Motiveringen till föreliggande 
studie var alltså att se om innehållsmönstret varierar med årstiderna 

Resultatet av studien visar att Karlstads kommun publicerar flest inlägg som tillhör kategorierna 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen”. Skillnaderna över 
året är inte stora utan det är dessa två kategorier som är de kategorier som innehåller flest inlägg 
varje månad under denna studie och tidigare studier. Därför finns inga årstidsvariationer på 
inläggen Karlstads kommun publicerar och inläggen som publicerades under sommar 2015 och 
sommar 2016 stämmer överens med varandra.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund samt syftet med uppsatsen. De 
specifika undersökningsfrågor som kommer att besvaras i uppsatsen preciseras. 

 

1.1 Problembakgrund 

Användningen av sociala medier försätter att öka och enligt Davidsson och Findahl (2016) är 
Facebook de social nätverk som de flesta svenskarna använder.  82 % av Sveriges befolkning 
använder internet dagligen (Davidsson & Findahl 2016) och sociala medier ger användarna 
möjligheten att kommunicera med varandra över internet (Heide et al. 2012). Eftersom Webb 
2.0 och social mediers användning ständigt ökar har de bidragit med nya möjligheter för 
kommuner och landsting hävdar Kuzma (2010). Gesuele (2016) antyder också på att nya 
tekniker för att dela information och kommunicera förändrar och påverkar relationen och 
kontakten mellan kommunerna och dess medborgare. Kommunerna idag använder sig av 
Facebook, Twitter och YouTube för att skapa kontakt och integrera direkt med dess medborgare 
(Gesuele 2016; Mossberg et al. 2013). Kuzma (2010) hävdar att det skapas betydelsefulla 
förändringar för lokala myndigheter genom att sociala medier som Facebook växer. Det bidrar 
till att kommuner kan förse information online till dess intressenter (ibid.). Enligt Kuzma (2010) 
kan sociala medier användas som ett kraftfullt verktyg för lokala myndigheter och hjälpa till att 
skapa ett engagemang från dess medborgare. Gesuele (2016) anser att kommuner idag ökar 
användandet av sociala medier för att integrera och ha en direkt kontakt med deras invånare.  

Magnusson (2012) genomförde en undersökning som visar att flera kommuner i Sverige 
använder sig av sociala medier för att kommunicera med deras invånare och en stor del av 
kommunerna i Sverige använder sig av Facebook. Under 2015 hade 215 kommuner i Sverige 
(74.14 % av Sveriges kommuner) en egen Facebooksida enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (2015a). Sedan 2013 har antalet följare ökat markant och mer är fördubblats på 
kommunernas Facebooksida och genomsnittet på kommunernas Facebooksida är 1500 följare 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2015b). Karlstads kommun har en av Sveriges kommuners 
största Facebooksida med flest antal följare för sin yta och antal invånare, Facebooksidan 
Karlstad kommun har 30 742 följare på Facebook (Facebook 2017a).  

Lev-On och Steinfeld (2015) påstår att det endast finns få studier som undersöker interaktionen 
mellan kommuner och medborgare på Facebook och därför saknas information om vad som 
kännetecknar innehållet i kommunikationen på internet mellan kommuner och deras följare. 
Eftersom kommuner kan ha en stor påverkan på följarnas vardag, genom att de kan påverka 
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problem med skolor, kommunaltrafik till exempel, bidrar kommunens Facebooksida till att göra 
kommunen mer attraktiv ur följarnas perspektiv. Lev-On och Steinfeld (2015) hävdar att 
följarna anser att kommunen blir attraktiv eftersom de enkelt hittat information och kan 
diskutera problem bland annat på Facebooksidan. Enligt Lev-On och Steinfeld (2015) och andra 
författare använder sig kommuner av Facebook för att förbättra kontakten mellan kommunen 
och följarna (Bonsón et al. 2012; Gesuele 2016; Gümüs 2016; Lev-On & Steinfeld 2015; 
Mossberg et al. 2013). Därför är det viktigt att undersöka användandet av Facebook hos 
kommunerna och vad de publicerar för information till sina följare. Dock stöter man på ett 
problem: dessa studier är tidskrävande eftersom ett inlägg kan ha flera olika typer av innehåll, 
och kommentarstrådar till inlägg kan skifta fokus allteftersom folk postar kommentarer till 
varandras kommentarer. Det behövs alltså en kvalitativ granskning av varje inlägg och 
kommentar om en vill kategorisera inför en kvantitativ analys av inläggen på Facebook. Man 
kan se i studier som Bellström et al. (2016) om Karlstads kommun, att urvalet görs ganska 
snävt. I t.ex. Bellströms och hans medarbetares artikel är slutsatserna baserade på inlägg under 
endast tre månader. Det är mot bakgrund av denna självkritiska kommentar som detta 
magisterarbete har formulerat sitt syfte som framgår av nästa avsnitt. 

 

1.2 Syfte och målgrupp 

Denna uppsats undersöker vad Karlstads kommun publicerar genom sin Facebooksida till sina 
följare. Syftet är att se hur inläggen skiljer sig åt mellan de olika månaderna under ett helt år.  

Detta fokus valdes eftersom Karlstads kommun satsar på sin Facebookprofil som nått följare 
trots stadens ringa storlek. Kommunen har även vunnit priser för sin Facebookprofil.  

Uppsatsen har en avnämare i en forskargrupp på Karlstads universitet som jämför just Karlstads 
med Grums och Uppsala – tre städer som uppvisar olika mönster vad gäller publicerings-
strategier och responsen från följare. De kategorier som denna grupp utvecklade i den tidigare 
nämnda Karlstads-studien (Bellström et al. 2016) används därför i denna uppsats. 

 

1.3 Undersökningsfrågor 

Givet den kategoriseringsmall som nämns i Syftes-avsnittet, har en första undersökningsfråga 
formulerats som: 

x Vad för slags inlägg publicerar Karlstads kommun på sin Facebooksida? 

Svaret på denna fråga är intressant i sig eftersom den tidigare studien bara behandlade ett sample 
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av tre månader. Det viktigaste är därför att få svar på följande fråga: 

x Hur skiljer sig de olika månadernas inlägg från varandra under ett helt år?  

Flera frågor som är relaterade till reliabiliteten i den tidigare studien kan formuleras utifrån 
denna fråga. Detta görs i slutet av litteraturgenomgången (kapitel 2). 

Data som används i uppsatsen är avgränsat till ett års inlägg som Karlstad kommun har 
publicerat från 1 augusti 2015 till 31 juli 2016.  
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2. Litteraturstudie 

Under detta kapitel presenteras tidigare studier relaterat till ämnet, begreppen sociala medier 
samt Facebook definieras och hur kommuner och städer använder sig av Facebook. 
Kategorierna som används i resultatkapitlet presenteras och förklaras. Först ges en kort 
beskrivning av hur litteratursökningen gått till då detta område är nytt för författaren. 

 

2.1 Litteratursökning 

För att analysera resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen som utförs i denna studie har 
även en litteraturstudie gjorts. Litteraturkapitlet innehåller olika källor såsom böcker, 
akademiska tidskrifter, elektroniska källor och rapporter. Källorna som används under 
litteraturkapitlet är relevanta och bestått av en stor del av utformningen av flera av uppsatsens 
kapitel. När litteraturen väljs ut krävs det att forskaren är källkritisk för att hitta litteratur som 
är pålitligt (Olsson & Sörensen 2011). För att litteraturen som används ska vara så pålitlig som 
möjligt är de flesta akademiska tidskrifterna, som litteraturen baseras mest på, ”peer reviwed”. 
Därför är källorna som används i uppsatsen säkra och noggrant utvalda. De mesta av litteraturen 
har hittats genom två olika databaser, KAU OneSearch och Google Scholar. Sedan har även 
referenserna från de akademiska tidskrifterna undersökts och använts för att hitta relevanta 
källor till ämnet. I sökningarna i de två databaserna har tidskrifterna sorterats på årtal för att 
uppsatsen ska innehålla så ny information som möjligt som fortfarande är relevant. Det används 
också några få böcker i uppsatsen och dessa böcker är funna på antingen Karlstads Universitets 
bibliotek eller via internt. Vid de tillfällen äldre böcker och andra källor används är på grund 
av att det inte finns någon nyare uppdatering om den funna informationen.  

En svaghet som vidlåder studien av Bellström et al. (2016) är att den studien omfattar en kort 
period, endast tre månader. De jämför inte vilka inlägg som publicerades mest under de enskilda 
månaderna och inte vilka inlägg som publicerades mest av över de olika månaderna. Vid 
sökningar i de databaser som användes för litteratursökningen förekom ingen tidigare forskning 
om hur kommuners Facebookinlägg skiljer sig under de olika årstiderna eller olika månader.  

 

2.2 Sociala medier 

Edosomwan et al. (2011) anser att sociala medier är ett fenomen som har förändrat 
kommunikationen och interaktionen mellan individer i hela världen. Sociala medier utvecklas 
ständigt och under de senaste åren har social medier haft en påverkan på människors 
kommunikation med varandra och därför även påverkat olika organisationer och företag. 
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Edosomwan et al. (2011) definierar sociala medier som elektronisk kommunikation, vilken är 
densamma som Safko (2010) definition. Safko (2010) hävdar att sociala medier är de medier vi 
använder oss av för att vara sociala på internet. Med hjälp av sociala medier kan vem som helst 
publicera vad som helst och dela det med flera miljoner människor i hela världen (ibid.). 
Bohnert och Ross (2010) beskriver sociala medier som en plats på internet för användarna att 
”umgås” med vänner, integrera med nya människor samt diskutera och dela gemensamma 
intressen. Boyd och Ellison (2007) och Magnusson et al. (2012) anser att sociala medier skapar 
mötesplatser på internet där användarna kan integrera med andra användare och dela intressen. 
Även Prodan (2012) definierar sociala medier som en tjänst där människor kan dela tankar, 
relationer, idéer och bilder. Sociala medier ger dess användare en möjlighet att skapa en 
personlig profil inom ett visst system. På den personliga profilen som skapats kan användaren 
dela information om personen som tillexempel bilder, utbildning, arbeten och intressen via 
användarens personliga flöde (ibid.). Sociala medier bidrar även till att användarna kan skapa 
kontakt mellan varandra och framkalla relationer (Prodan 2012). Coelho et al. (2016) anser 
även att sociala medier är en viktig del av den virtuella kommunikationen för att dela 
information, kunskap och bevara sociala relationer. Coelho et al. (2016) definierar sociala 
medier som ett ställe där användarna skapar profiler, formulerar dem själva och integrerar med 
andra användare, företag och organisationer. Enligt Yadav (2016) är sociala medier en plattform 
för användare att integrera med andra användare och sociala medier inkluderar även andra 
sociala nätverkssidor samt bloggar. 

Yadav (2016) anser att sociala medier har en stor påverkan på dess användares livsstil. 
Författaren definierar sociala medier som en viktig del i användarnas liv då de kan shoppa, läsa 
mail och använda sig av inlärningsverktyg samt verktyg som underlättar arbetet. Sociala medier 
har även blivit ett verktyg för att dela nyheter och används av organisationer, företag och 
kommuner för att dela information anser Yadav (2016). Enligt Yadav (2016) studie ingår 
sociala medier i användarnas dagliga rutin. Användarna blir beroende av att aktivt uppdatera 
sociala medier.  

2.2.1 Facebook 

“Founded in 2004, Facebook’s mission is to give people the power to share and make the 
world more open and connected. People use Facebook to stay connected with friends and 
family, to discover what’s going on in the world, and to share and express what matters to 

them.” 

(Facebook 2017b) 
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Enligt Edosomwan et al. (2011) är Facebook ett av de mest populära sociala nätverket i hela 
världen. Facebook grundades 2004 av Mark Zuckenberg, dåvarande student på Harvard 
University. Edosomwan et al. (2011) hävdar att Facebooks syftet var att studenterna på 
universitetet skulle ha möjlighet att kommunicera med varandra via internet. Efter ett tag spred 
sig Facebook även till andra universitet runt om i USA och slutligen till yngre elever som gick 
i gymnasiet. Några år senare öppnades Facebook upp för allmänheten och alla som var över 13 
år fick skapa ett konto på Facebook. Edosomwan et al. (2011) hävdar att Facebook hade över 
500 miljoner aktiva användare efter endast 6 år. 2009 rankades Facebook som de mest använda 
sociala nätverket och Google publicerade 2010 att Facebook var den mest besökta webbplatsen 
på hela internet (Edosomwan et al. 2011). Under december 2016 uppskattades Facebook ha 
1,23 miljarder aktiva användare varje dag (Facebook 2017b). 

När en användare skapar ett medlemskap på Facebook skapas en personlig profil åt användaren. 
Genom användarens personliga profil kan användaren lägga till andra användare som vänner, 
skriva publika och privata meddelande till varandra samt dela bilder och information 
(Edosomwan et al. 2011; Magnusson et al. 2012). Facebook användare kan även gå med i olika 
grupper baserat på intressen, arbetsplats eller skola till exempel. Informationen som delas på en 
användares personliga profil kan även göras synlig och osynlig för andra användare enligt 
Foddy et al. (2009). Facebook användarna kan alltså välja vad som ska vara synligt på dess 
personliga profil och inte för andra användare. En del saker kan endast vara synliga för en själv, 
en del för endast ens vänner och en del för alla användare på Facebook (ibid.). Enligt Foddy et 
al. (2009) kan användarna dela in sina vänner i olika grupper och ge de olika grupperna olika 
tillgångar till ens profil och den delade informationen.   

 

2.3 Kommunernas användning av Facebook 

Enligt Gümüs (2016) har sociala medier påverkat olika områden sedan de uppkom. Idag har 
sociala medier miljarder olika användare världens över och har skapat en ny mening för 
kommunikation eftersom även företag och kommuner använder sig av sociala medier som 
Facebook för att kommunicera (Gümüs 2016; Mossberg et al. 2013).  

Enligt Bellström et al. (2016) har användningen av sociala medier hos kommunerna ökat under 
de senaste åren. Facebook blir ett mer och mer väsentligt verktyg för kommunikation mellan 
kommuner och medborgare i Europa och USA (Lev-On & Steinfeld 2015). Coelho et al. (2016) 
anser att sociala medier idag ses som ett verktyg för företag och organisationers 
kommunikation. 

Sociala medier är rankade som den tredje mest vanliga information- och kommunikationsteknik 
som används inom kommuner och landsting. Bonsón et al. (2015) och Gesuele (2016) påstår 
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att kommuner måste använda sig av sociala medier för att lyckas skapa en så effektiv 
kommunikation som mjöligt till dess invånare. Bellström et al. (2016) presenterar en studie som 
gjordes bland stora städer i USA under 2011 och då hade 92.4 % av städerna en egen 
Facebooksida. Vilket var en stor förändring från 2009 när samma studie gjordes och endast 13 
% av städerna hade en egen Facebooksida (Bellström et al. 2016). Enligt Bonsón et al. (2015) 
använder sig alla städer i Tyskland av en egen Facebooksida för att kommunicera med sina 
medborgare. Även i Sverige är siffran hög och 215 av 290 kommuner (74,14 %) använder sig 
av Facebook (Sveriges Kommuner och Landsting 2015a). 

2.3.1 Kommunernas syfte med att använda Facebook 

Bonsón et al. (2013) hävdar att information enklast kommuniceras ut via internet och därför är 
Web 2.0 och sociala medier ett viktigt verktyg för företag och kommuner. Användningen av 
sociala medier hos kommunerna är även något som anses vara positivt utifrån en studie av 
Mossberg et al. (2013). Företag och organisationer kan använda sig av sociala medier eftersom 
användarna (dess kunder och följare) litar på dessa plattformar vid sökning av information och 
enligt Jaspers (2017) är kommunernas syfte att sprida information genom sin Facebooksida. 
Genom att publicera inlägg på organisationerna sida skapas en interaktion mellan 
organisationen och dess följare (Coelho et al. 2016). Bonsón et al. (2012) hävdar att följarnas 
förtroende till kommunerna ökar eftersom interaktiviteten och öppenheten förbättras mellan 
kommunen och följarna genom att kommunen använder sig av en egen Facebooksida. Därför 
använder kommunerna sig av Facebook för att stärka deras öppenhet och mottaglighet för 
följarna enligt Bonsón et al. (2012).  

Bland alla olika sociala medier som finns i dagens samhälle idag är Facebook den sociala media 
som erbjuder de tydligaste möjligheterna till en kontinuerlig interaktion mellan kommunen, 
dess invånare och följare (Bonsón et al. 2015). Enligt Bonsón et al. (2013) använder sig 
kommuner av Facebook för att representera sig själva och nå ut till sina invånare och följare. 
Genom kommunikationen mellan kommunen och dess invånare och följare på sociala medier 
skapar det ett engagemang som leder till ett ökat förtroende mellan kommunen och dess 
invånare och följare hävdar Bonsón et al. (2013). Även Mossberg et al. (2013) anser att sociala 
medier kan leda till ett engagemang från både kommunen och dess följare. Kommunernas syfte 
med en egen Facebook profil enligt Mossberg et al. (2013) är att representera kommunen, visa 
och skapa engagemang samt bygga upp ett större nätverk. Enligt studien av Bonsón et al. (2013) 
skapar kommuner en öppen relation, ett engagemang och ett samarbete mellan kommunen och 
följarna genom sociala medier. Därför har även sociala medier bidragit till att relationen mellan 
kommunen och dess följare har förändrats (Mossberg et al. 2013).   
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Enligt en studie från Johannessen et al. (2012) visade en enkätundersökning att mer än 70 % av 
respondenterna föredrar digital kommunikation där sociala medier är rankade som plats 
nummer tre efter e-mail och internet. Genom att kommuner använder sig av sociala medier 
reducerar de även sina kostnader genom att marknadsföra sig på sociala medier (Bonsón et al. 
2013; 2015; Mossberg et al. 2013). Enligt Mossberg et al. (2013) når kommunen enkelt ut till 
en stor målgrupp efter som att 59 % av vuxna amerikaner använder minst en sociala media och 
det är därför en stor andel användare på sociala medier och Facebook.  

Enligt Magnusson et al. (2012) använder sig kommuner av Facebook för att vara där 
användarna är. Facebook ger kommuner möjligheten att skapa en snabb spridning av 
information och skapa en interaktion med allmänheten (ibid.). Det är viktigt för kommunen att 
regelbundet uppdatera Facebook profilen, engagera sig med följarna genom att svara på 
kommentarer och ha ett intressant innehåll (Magnusson et al. 2012). Enligt Magnusson et al. 
(2012) har Facebook medfört nya aspekter för kommunikation för kommunerna.  

Bellström et al. (2016, s. 549) refererar till källor som hävdar att genom att sociala medier 
används inom kommuner ökar insynen och öppenheten mellan kommunen och dess följare. 
Enligt Bellström et al. finns det forskare som hävdar fyra stycken potentiella styrkor i och med 
användningen av sociala medier: samarbete, deltagande, bemyndigande och tid. Bellström et 
al. Hänvisar och till forskare som hävdar att även användningen av Facebook bland kommuner 
och landsting har ökat på grund av att på så sätt når lokala myndigheterna ut till sina ”följare 
där de bor”. 

I en studie som utfördes av Johannessen et al. (2012) i Norge identifierades sex olika grupper 
av intressenter och tre olika kommunikationsbehov togs fram. Det visade att kommunerna vill 
uppnå informationsspridning, dela offentliga tjänster och skapa en dialog (Johannesson et al. 
2012). Enligt Bellström et al. (2016) tidigare studie på Karlstads kommun publicerade 
kommunen 30 inlägg i maj, 45 i juni och 35 i juli. Den kategori som överlägset innehöll flest 
inlägg var ”Marknadsföra evenemang i kommunen” som innehöll 55 inlägg och därför antyder 
Bellström et al. (2016) att Karlstads kommuns främsta syfte med Facebook är att marknadsföra 
olika evenemang och händelser i kommunen. I Bellström et al. (2016) studie kunde kategorierna 
rankas och de tre mest använda kategorierna var ”Marknadsföra evenemang i kommunen”, 
”Marknadsföra kommunen” och ”Information om service underhåll”.  

Under en tidigare studie gjord av mastersstudenten Jaspers (2017) på Karlstads universitet 
kategoriserades Facebook inlägg från både Karlstads, Uppsala och Grums. Jaspers (2017) valde 
ut de 50 inläggen med flest ”gilla” under månaderna augusti 2015 till juli 2016. Genom att ett 
inlägg ”gillas” signalerar personen att hen uppskattade inlägget (Facebook 2017c). Dessa 50 
inlägg per kommun kategoriserades sedan in i kategorier som Jaspers (2017) tagit fram. 
Rapporten av Jaspers (2017) visade att Karlstads kommuns inlägg med flest ”gilla” under ett 
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års tid tillhörde kategorin ”Information”, detta kan vara information om olika saker, exempel 
på dessa var strömavbrott, skogsbränder eller liknande information. Den kategori som innehöll 
näst flest inlägg var ”Pågående saker i kommunen” som innehöll inlägg med information om 
pågående saker i kommunen som påverkar invånarna, till exempel var det avstängda vägar, 
vägarbeten och öppning av nya parker. På tredje plats i Jaspers (2017) studie kom kategorin 
”Förfrågan om hjälp” därefter ”Marknadsföra events”. I Grums var det kategorin ”Pågående 
saker i kommunen” som innehöll flest inlägg och därefter kom kategorin ”Information” och 
likadant var det i Uppsala kommun och de inlägg som kommunen publicerat (Jaspers 2017). 
Utifrån Jaspers (2017) studie är det vanligast att kommunerna publicerar inlägg som tillhörde 
kategorin ”Information” och ”Pågående saker i kommunen”. Jaspers (2017) hävdar att 
kommunerna hade en hög aktivitet på deras Facebook sidor för att dela information och vad 
som händer i kommunen.  

 

2.4 Kategorisering av Facebookinlägg 

Bellström et al. (2016) genomförde en undersökningen på Karlstads kommuns Facebooksida 
och dess inlägg under tre månaders tid. I denna undersökning kategoriserades de olika inläggen 
som publicerats under dessa månader in i olika kategorier. Under denna undersökning valde 
dessa forskare att analysera alla publikationer mellan maj och juli 2015 som Karlstads kommun 
publicerat på sin Facebooksida. Under dessa tre månader publicerade kommunen 110 inlägg 
(Bellström et al. 2016, s. 554). I Tabell 1 nedan presenteras deras kategorier med en kort 
förklaring. De 110 publicerade inläggen resulterade i 127 postningar eftersom vissa inlägg 
kunde delas upp och kategoriseras i flera av kategorierna.  

I Bellström el al. (2016) studie var det kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” som 
innehöll flest inlägg (55 stycken). Kategorin med näst flest inlägg innehöll endast 18 inlägg och 
tillhörde kategorin ”Marknadsföra kommunen”. I Tabell 1 visas även hur många inlägg de olika 
kategorierna hade under de tre månaderna studien omfattade.   
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Tabell 1. Presentation av Bellström et al. (2016) kategoriseringar. 

Kategori Beskrivning 

Utbilda medborgare (8) 
Kommunen utbildar medborgarna eller hjälper 
medborgarna att utbilda varandra 

Marknadsföra evenemang i 
kommunen (55) 

Kommunen marknadsför olika händelser som sker i 
kommunen 

Marknadsföra evenemang 
utanför kommunen (2) 

Kommunen marknadsför olika händelser som sker utanför 
kommunen 

Marknadsföra kommunen (18) 
Kommunenen marknadsför sig själva som en bra kommun 
att bo eller arbeta i 

Marknadsföra tjänster (6) 
Kommunen marknadsför tjänster som är tillgängliga i 
kommunen 

Förfrågan om assistans från 
medborgarna (9) 

Kommunen ber medborgarna om assistans och hjälp 

Förfrågan om information från 
medborgarna (8) 

Kommunen ber medborgarna om information 

Information om service (8) 
Kommunen informerar om service status som inte 
inkluderar marknadsföring och underhåll 

Information om service 
underhåll (11) 

Kommunen informerar om service underhåll och pågående 
reparationer som sker i kommunen 

Information om Facebook 
tjänsten (1) 

Kommunen informerar hur de använder sig av Facebook 

Automatiska Facebook inlägg 
(1) 

Automatiska inlägg som publiceras av Facebook 

 

2.5 Fördjupning av undersökningsfrågorna 

Tabell 1 användes för att undersöka vad Karlstads kommun publicerar på sin Facebooksida 
varje månad under ett helt års tid och hur de olika månaderna skiljer sig från varandra. De olika 
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kategorierna används för att analysera vilka kategorier som innehöll flest inlägg varje månad 
och över hela året. Som vi ska se i nästa kapitel måste först alla inlägg som publicerats av 
Karlstads kommun analyseras. Sedan kan dessa kategoriseras i kategorierna som tagits fram av 
Bellström et al. (2016) och hans kollegor. Då kan man visa hur många inlägg varje kategori 
innehöll varje månad samt ge en total över hela året. 

I analyskapitlet görs en jämförelse med resultaten från den tidigare studien av Bellström et al. 
(2016). Frågor som behandlas i analysen är: Överensstämmer de tre månaderna med varandra 
från de två olika åren? Om inte, skulle detta påverka slutsatserna Bellström et al. drog? 
Överensstämmer de tolv månaderna med varandra, eller är årstidsvariationerna stora? Om det 
är så, hur skulle detta ha påverkat Bellströms et al. studie om man antar att samma variation 
hade funnits för det år han tog sin tre månader ifrån?  
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3. Metod 

Metoden som används i uppsatsen presenteras i detta kapitel samt varför den används och hur. 
Här framgår även vilka datorprogram som använts för att ta fram de data som används i 
uppsatsen. 

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Denna uppsats baseras på en kvalitativ innehållsanalys på Karlstads kommuns Facebooksida. 
En kvalitativ innehållsanalys utfördes eftersom Patel och Davidson (2011) förklarar att 
kvalitativa forskningen fokuserar på mjuk data och att metoden fokuserar på att analysera 
textmaterial. Med en kvalitativ metod skapas en djupare förståelse om ämnet (Patel & Davidson 
2011). För att kunna analysera inlägg från Karlstads kommun Facebooksida krävs det en 
kvalitativ metod för att förstå innebörden i varje inlägg för att kategorisera in inläggen i rätt 
kategori. Uppsatsen analyserar alla inlägg som Karlstads kommun publicerat på sin 
Facebooksida från augusti 2015 till juli 2016. Totalt var det 446 inlägg som publicerades och 
analyserades. Eftersom syftet med uppsatsen är att se vilka inlägg som publicerats under vilka 
månader under ett helt år är det mest lämpligt att utföra en kvalitativ innehållsanalys. 

Genom att en kvalitativ innehållsanalys utförs leder det till att data som samlats in blir 
betydelsefull (Holme & Solvang 1997). Eftersom att en kvalitativ metod är flexibel och inte 
lika strukturerade som en kvantitativ metod kan ändringar för hur metoder ska utföras ske 
undertiden (Holme & Solvang 1997). En styrka med att en kvalitativ metod utförs är att det ger 
en ständigt bättre och grundläggande förståelse av de frågeställningar som ska besvaras (Holme 
& Solvang 1997). En svaghet med en kvalitativ metod är att det kan uppkomma problem vid 
jämförelse av information på grund av metodens flexibilitet (Holme & Solvang 1997) därför 
har det även använts en kvantitativ riktning vid analysering av antal inlägg i siffror. Detta 
förkom när det analyserade hur många inlägg som publicerats i varje kategori, jämförelse 
mellan de olika månaderna samt årstiderna och även skillnader mellan denna studie och 
Bellström et al. (2016) studie. En kvantitativ metod innebär mätningar av datainsamlingen och 
statiska bearbetningar (Patel & Davidson 2011).  

 

3.2 Urval 

För att utföra innehållsanalysen behövdes en stor mängd data hämtas. Eftersom Jaspers (2017) 
har gjort en liknande studie fanns det en stor mängd data nerladdad i ett Exceldokument. 
Exceldokumentet bestod av alla inlägg som Karlstads kommun har publicerat på sin 
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Facebooksida under ett års tid, från 1 augusti 2015 till 31 juli 2016. Informationen om varje 
inlägg inkluderade datum, tid, innehåll, media, kommenterare och hur ”gilla” varje inlägg fått 
bland annat, allt som NVivo-filen innehöll presenteras i tabell 2. Dataprogrammet NVivo som 
förklaras mer utförligt senare i ett get kapitel, kapitel 3.3. 

Tabell 2. Förklaring av innehållet i NVivo (Jaspers 2017). 

NVivo kategori Förklaring 

”type” 
What type of post it is. It can be a status, 

link, photo or video. 

”by” 
Who made the post. It is either the page 

owner or a page user. 

”post_id” The unique id of the post 

”post_link” The link to the post 

”post_message” 
The text that the page owner or a page user 

added to the post. 

”picture” 
The picture scraped from any link included 

with the post. 

”full_picture” 
The picture scraped from any link included 

with the post (full size). 

”link” A link to external content, if there is any. 

”link_domain” Domain name of the link. 

”post_published” 
The date and time of when the post was 

published. 

”post_published_unix” The publishing date as Unix timestamp. 

”post_published_sql” The publishing date in SQL format. 

”likes_count_fb” The like count provided by Facebook. 

“comments_count_fb” The comments count provided by Facebook. 

“reactions_count_fb” The reactions count provided by Facebook. 
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This includes likes, love, wow, haha, etc. 

“shares_count_fb” The shares count provided by Facebook. 

“engagement_fb” The sum of reactions, comments and shares. 

“comments_retreived” 
Actually retrieved count of comments. This 
can be lower than comments_count_fb, due 
to some comments being private or deleted. 

“comments_base” 

The number of base level comments. Some 
discussions can be threaded, so only the 
starting comment counts as a base level 

comment. 

“comments_replies” 
The number of replies in a discussion that is 
threaded. Base level comments are excluded 

here. 

“comment_likes_count” 
The number of likes that comments have 

gotten in a thread. 

”rea_X” 

The count of how many of each reaction a 
post has gotten. Reactions are NONE, 
LIKE, LOVE, WOW, HAHA, SAD, 

ANGRY and THANKFUL. 

 

I tidigare studier har forskarna fokuserat på några få månader eller till exempel slumpat fram 
ett visst antal inlägg som publicerats av kommunen. I denna uppsats kommer alla inlägg som 
Karlstads kommun publicerat under ett års tid (1 augusti 2015 till 31 juli 2016) användas. Inga 
inlägg kommer att tas bort eller läggas till. Anledning till att alla används är det visats att det 
finns ett flertal olika sorters inlägg från kommunen vilket framgår i Bellström et al. (2016) 
kategorier. Eftersom det endast publiceras ett inlägg om dagen är det nödvändigt att använda 
alla inläggen eftersom de ska jämföras vad de publiceras mest av i de olika månaderna.  

 

3.3 Dataprogram - NVivo 

För att analysera inläggen som publicerats av Karlstads kommun på sin Facebooksida användes 
NVivo. NVivo är ett verktyg som används för att undersöka ett problem genom att analysera 
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data, detta kan vara genom att svara på en fråga eller skapa sig en kännedom om något (QSR 
Internatiornall 2017). Excelfilen som inkluderar alla Facebook inlägg av Karlstads kommun 
importeras i NVivo och en NVivo fil skapas. Figur 1 visar hur NVivo presenterar de olika 
inläggen som importerats till programmet från Excel filen. Det finns olika sätt för NVivo att 
presentera data på, detta var det sättet som användes eftersom att då visade programmet olika 
inlägg samtidigt. Skärmdupamrna i NVivo visar endast hur stuktuen är byggd och inte vad den 
innheåller, därför är innehållet inte läsbart. 

 

 

Figur 1. Skärmdump från NVivo. 

 

I NVivo visas samma data som i Excel filen och Figur 1 är en skärmdump på hur programmet 
såg ut när det användes. Dessa kolumner som presenteras i Figur 1 är de kategorier som var 
mest användbara för undersökningen, vilket var post_message (för att se vad inlägget innehöll), 
ID (för att se hur många inlägg som publicerats varje månad), by (för att se så att kommunen 
publicerat inlägget och inte en följare), post_link (för att se det riktiga inlägget för att 
kategorisera det rätt) och post_published (för att se när inlägget publicerades). 

Genom att Excel filen importerades till NVivo förenklade det arbetet för att kategorisera 
inläggen. I NVivo skapades olika ”nodes” (se Figur 2) som fungerar som olika kategorier. Först 
skapades ”nodes” för varje månad som inläggen publicerats i. I dessa ”nodes” skapades 
ytterligare ”nodes” som döptes efter kategorierna som skapats i Bellström et al. (2016) studie. 
Dessa ”nodes” skapades för att kunna strukturera Facebook inläggen som Karlstads kommun 
publicerat på sin Facebooksida från 1 augusti 2015 till 31 juli 2016 i olika kategorier.  
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Figur 2. Skärmpump från NVivo 

 

När de olika ”nodes” var skapade påbörjades en genomgång av alla inläggen. Alla inlägg som 
Karlstads kommun publicerat från 1 augusti 2015 till och med 31 juli 2016 läses noggrant och 
analyserades för att placeras i rätt ”nodes”. När alla inlägg var kategoriserade visar NVivo hur 
många inlägg som publicerats varje månad och hur många inlägg varje kategori innehöll per 
månad. Genom att NVivo användes det gick att sammanställa resultatet och genomföra en 
analys.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att etik kommer får den grekiska ”ethos” och betyder 
karaktär. Etik har även blivit översatt till latinska ”mores” som betyder moral (Kvale & 
Brinkamnn 2014). Bryman (2011) tar upp fyra etiska principer som bör övervägas vid insamling 
av empiri. De fyra principerna ingår i individsskyddskravet som skyddar indivierna mot 
otillbörlig insyn samt ohälsa. Dessa fyra principer handlar om anonymitet, frivillighet, 
konfidentialitet och integritet och är följande: 

x Informationskravet – detta krav handlar om att informera de som deltar i studien om 
studiens syfte, eftersom att inga specifika personer deltar i studien behövs inga 
kontaktas innan för att förklara syftet. Istället kommer Karlstads kommun kontaktas när 
uppsatsen är färdig för att ge dem information om Karlstads kommun Facebooksida. 
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x Samtyckeskravet – Eftersom att det inte finns några deltagare behövs det inte något 
samtycke från någon. Karlstad kommun har publicerat deras inlägg offentligt för alla 
och alla kan läsa dem. 

x Konfidentialitetskravet – Det kommer inte förekomma några som helst 
personuppgifter i uppsatsen utan alla inlägg är publicerade av Karlstads kommun.  

x Nyttjandekravet – Informationen används endast i syfte för att besvara uppsatsens 
frågeställning och syfte. 
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4. Resultat 

Under detta kapitel presenteras resultatet från metoden, inläggen som publicerats under året tas 
upp och kategoriseras in i olika kategorier. Exempel på inlägg från olika kategorier presenteras 
och vilka kategorier som innehöll flest inlägg under året struktureras i ett cirkeldiagram.  

 

4.1 Antal inlägg per kategori under varje månad 

Innan alla inläggen kategoriserades in i de olika kategorierna sorterades de utifrån vilken månad 
de publicerats i. Tabell 3 presenterar hur många inlägg som Karlstads kommun publicerade 
under varje månad. 

Tabell 3. Antal inlägg publicerat av Karlstads kommun. 

 
 

8-
15 

9-
15 

10-
15 

11-
15 

12-
15 

1-
16 

2-
16 

3-
16 

4-
16 

5-
16 

6-
16 

7-
16 Totalt 

Antal 
inlägg 38 41 46 44 33 25 34 29 43 38 42 33 446 

 

Resultatet från innehållsanalysen presenteras nedan i Tabell 4 och Tabell 5. I Tabell 4 
presenteras hur många olika inlägg det publicerade i varje kategori under augusti till januari. I 
Tabell 5 presenteras hur många inlägg Karlstads kommun skrev i varje kategori under februari 
till juli. De resultat som är fetade är den kategori som hade flest inlägg under den specifika 
månaden och de nummer som är kursiva är de kategorierna som innehöll minst inlägg i den 
månaden. De inlägg som publicerades av Karlstads kommun på sin Facebooksida 
kategoriserades i kategorierna som Bellström et al. (2016) tagit fram. Kategorin ”Automatiska 
Facebook inlägg” togs dock bort eftersom inget inlägg från 1 augusti 2015 till 31 juli 2016 
klassades som ett inlägg i den kategorin. Totalt postades 446 inlägg av Karlstads kommun under 
1 augusti 2015 till 31 juli 2016 vilket totalt blev 463 inläggsinnehåll som analyserats. Totalen 
av inläggen ökade på grund av att vissa inlägg delats upp för att de innehöll information som 
tillhörde flera olika kategorier. De flesta inlägg delades inte upp alls, ett litet antal delades upp 
i två kategorier eller tre kategorier. 
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Tabell 4. Resultatet av innehållsanalysen (aug-jan). 

 Aug15 Sept15 Okt15 Nov15 Dec15 Jan16 

Förfrågan om 
assistans från 
medborgarna 

1 3 3 2 0 0 

Förfrågan om 
information från 

medborgarna 
1 6 5 1 3 1 

Information om 
Facebook tjänster 0 0 0 0 0 1 

Information om 
service 3 0 2 8 2 1 

Information om 
service underhåll 6 1 2 3 4 4 

Marknadsföra 
evenemang i 
kommunen 

21 13 15 13 8 5 

Marknadsföra 
evenemang utanför 

kommunen 
0 0 0 2 0 0 

Marknadsföra 
kommunen 3 12 13 11 12 10 

Marknadsföra 
tjänster 6 4 5 1 5 1 

Utbilda medborgarna 0 3 1 5 1 2 

 
Totalt 

 
41 42 46 46 35 25 

 

Under augusti 2015 publicerades totalt 41 inlägg, den kategori som innehöll flest inlägg (21st) 
var ”Marknadsföra evenemang i kommunen”. Ett exempel på inlägg är följande: 

“Vi börjar nedräkningen vid tolv! Det är bara tolv dagar kvar tills The Island Festival då 
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David Guetta, Zara Larsson och fler artister står på scen på Sandgrundsudden. :) Läs mer 
om den nya heldagsfestivalen artisterna och om biljetter här: http://bit.ly/1OJYIkh” 

De kategorier som innehöll minst antal inlägg under augusti 2015 var ”Information om 
Facebook tjänster”, ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” och ”Utbilda 
medborgarna”. Dessa kategorier innehöll inga inlägg som publicerats från Karlstads kommun 
under augusti 2015. 

Under september 2015 publicerades 42 inlägg och den kategorin som innehöll flest inlägg (13st) 
var ”Marknadsföra evenemang i kommunen”, då det skrev om detta: 

“På fredag klockan 17.45-24.00 är det dags för Kulturnatten i Karlstads - kvällen då dans, 
musik, teater, film, konst och nyskapande kreativitet lyser upp stadens höstmörker för både 

ung och gammal. Tidigare under dagen klockan 14.00-17.30 arrangeras KulturKnatta för de 
små. Läs mer på Karlstads.se http://bit.ly/1sn2pjd” 

Varken kategorierna ”Information om Facebook tjänster”, ”Information om service” eller 
”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” innehöll inlägg som publicerats av Karlstads 
kommun under september 2015. 

Under oktober 2015 publicerade Karlstads kommun totalt 46 inlägg och kategorin 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” hade flest inlägg (15st). Ett exempel som 
publicerades under denna månad är: 

”Missa inte BUFF Karlstads - internationell filmfestival för dig mellan 7-16 år. Festivalen 
bjuder på filmer workshops och mingel. Dessutom ska en av sex långfilmer utses till 

festivalens bästa film. Välkommen till teaterbiografen Arenan i Bibliotekshuset den 16–18 
oktober! Läs mer på Karlstads.se/buff” 

De kategorier som innehöll minst antal inlägg under oktober 2015 var ”Information om 
Facebook tjänster” och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen”, ingen av kategorierna 
innehöll några inlägg alls.  

Under november 2015 var det också kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” som 
innehöll flest antal publikationer av de 46 inlägg Karlstads kommun publicerade. Totalt 
publicerades 13 inlägg i kategorin och ett exempel är: 

”Nu på lördag den 14 november kl. 11-14 har Karlstads El- och Stadsnät öppet hus. Ta 
chansen att lära dig mer om en av de verksamheterna inom kommunen. För de små blir det 
sagostund och annat kul. Läs mer på www.Karlstadnat.se/oppethus. Varmt välkommen!” 

Nästan alla kategorier innehöll minst ett inlägg förutom kategorin ”Information om Facebook 
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tjänster” som inte innehöll ett enda inlägg som publicerats av kommunen under november 2015. 
November 2015 var även den enda månaden som Karlstads kommun publicerat inlägg i 
kategorin ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen”. Ett exempel på inlägg från denna 
kategori är:  

“God morgon! I kväll avgörs det om vi blir Sveriges Kvalitetskommun 2015. Priset delas ut 
på Kvalitetsmässan i Göteborg och vinnare blir den kommun som bäst har lyckats att utveckla 

demokrati verksamhet arbetsmiljö och samhällsbyggande :-) Vi håller tummarna! 
https://youtu.be/EkO5VrtxtSU” 

December 2015 innehöll lite färre inlägg än tidigare månader, endast 35 inlägg publicerades av 
Karlstads kommun under månaden. Kategorin ”Marknadsföra kommunen” innehöll flest inlägg 
(12st) och ett exempel av Karlstads kommuns inlägg är: 

”Varje dag händer mängder av spännande saker i vår verksamhet. Det är något vi är stolta 
över. I den här filmen kan du följa Anette som jobbar inom hemtjänsten och som berättar om 
en dag mitt i prick tillsammans med 98-åriga Ingrid och hennes stora intresse för pistolskytte. 

Se fler solskenshistorier på Karlstads.se/fordig” 

Kategorierna ”Förfrågan om assistans från medborgarna”, ”Information om Facebook tjänster” 
och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” innehöll inga inlägg under december 2015.  

Januari 2016 innehåll ännu färre inlägg än tidigare månader, endast 25 inlägg publicerades av 
Karlstads kommun. Den kategorin som innehöll flest inlägg var ”Marknadsföra kommunen”, 
vilket var 10 inlägg. Detta är inte ens hälften så många inlägg som det var i den kategorin med 
mest inlägg under augusti 2015 och är den månad som innehöll minst antal inlägg under augusti 
2015 till juli 2016. Ett inlägg från januari 2016 var följande: 

“Härligt! Nu satsar vi på mer klimatsmart mat i förskola och skola :-) Livsmedel och mat har 
en stor klimatpåverkan. Vi ökar därför våra inköp av närodlat och ekologiskt och lagar mer 

klimatsmart mat i skolan och minskar den mat som slängs. Det är bra! 
http://Karlstads.se/klimatsmartmat” 

Kategorierna ”Förfrågan om assistans från medborgarna” och ”Marknadsföra evenemang 
utanför kommunen” innehöll inga inlägg under januari 2016.  
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Tabell 5. Resultatet av innehållsanalysen (feb-jul). 

 
 Feb16 Mar16 Apr16 Maj16 Jun16 Jul16 

Förfrågan om 
assistans från 
medborgarna 

1 1 2 3 5 0 

Förfrågan om 
information 

från 
medborgarna 

2 3 3 2 3 0 

Information 
om Facebook 

tjänster 
0 0 0 1 0 0 

Information 
om service 2 3 6 8 5 5 

Information 
om service 
underhåll 

1 1 6 1 4 0 

Marknadsföra 
evenemang i 
kommunen 

13 4 10 8 15 15 

Marknadsföra 
evenemang 

utanför 
kommunen 

0 0 0 0 0 0 

Marknadsföra 
kommunen 9 12 14 8 7 10 

Marknadsföra 
tjänster 3 3 3 5 5 3 

Utbilda 
medborgarna 4 2 1 3 2 1 

 
Totalt 

 
35 29 45 39 46 34 

 

Karlstads kommun publicerade totalt 35 inlägg under februari månad. Den kategori som 
innehöll flest inlägg var ”Marknadsföra kommunen” som innehöll 13 inlägg. Ett exempel från 
ett inlägg som publicerades under februari är: 

“Hej där! Nu kan du enklare träna på kvällen - utegymmet på Gubbholmen har nämligen fått 
belysning :-) För dig som hellre joggar eller promenerar kommer slingan som sträcker sig 

runt Gubbholmen snart att få avståndsmarkeringar. Ha en skön eftermiddag!” 
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De kategorier som inte innehöll några inlägg under februari var ”Information om Facebook 
tjänster” och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen”, vilket är samma kategorier som 
inte innehöll några inlägg under oktober 2015.  

I mars 2016 publicerade Karlstads kommun 29 inlägg, 12 av dessa inlägg tillhörde kategorin 
”Marknadsföra kommunen” och var den kategori med flest antal inlägg under månaden. Ett 
exempel från denna kategori under mars 2016 är: 

“Det doftar vår! Natur- och parkenheten är i full gång med att plantera ut påskliljor :-) 
Blommorna kommer att pryda vår vackra stad ett tag. Ha nu en riktigt trevlig helg och så 

hoppas vi på mer sol!” 

”Information om Facebook tjänster” och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” är de 
kategorier som inte innehöll några inlägg, precis som i mars 2016 och oktober 2015.  

April 2016 innehöll 45 inlägg, vilket är en stor ökning på antal inlägg jämfört med förgående 
månad. Även här är kategorin ”Marknadsföra kommunen” den kategorin med flest inlägg och 
under månaden publicerades 14 inlägg i denna kategori. Nedan presenteras ett exempel på ett 
inlägg från denna kategori under april 2016: 

“Har man en funktionsnedsättning som påverkar talet eller om man inte kan svenska är 
vardagen ibland svår. På Mariebergsskogen - Karlstads stadspark finns därför Peka & Prata. 

Fiffigt va?” 

Även i april 2016 var det kategorierna ”Information om Facebook tjänster” och ”Marknadsföra 
evenemang utanför kommunen” som inte innehöll några inlägg. 

Maj 2016 innehöll 39 inlägg av Karlstads kommun och det var kategorierna ”Information om 
service”, ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” som alla 
innehöll åtta stycken inlägg under maj 2016. Jämfört med tidigare månader är det en låg siffra 
för flest antal inlägg. Det var även första gången kategorin ”Information om service” var en 
kategori som innehöll flest antal inlägg som publicerats av kommunen. Ett exempel på ett inlägg 
från den kategorin är: 

“Nu är vattenläckan på Våxnäs lagad och vattnet är tillbaka. God morgon från ett gäng trötta 
hjältar =)” 

I maj 2016 var det andra gången kategorin ”Information om Facebook tjänster” innehöll inlägg, 
denna kategori innehöll endast två inlägg under augusti 2015 till juli 2016, ett inlägg 
publicerade Karlstads kommun i januari 2016 och ett i maj 2016. Ett exempel från ett inlägg ur 
denna kategori är: 
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“Hallå där! Vill du vara säker på att våra inlägg når dig? Under gilla-knappen kan du välja 
att ta emot aviseringar och att få våra nyheter först :-) Då kan du enkelt hålla koll på vad vi 

lägger upp här på Facebook. Dela och tipsa gärna. Ha en bra dag!” 

Kategorin ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” var den kategori som innehöll minst 
antal inlägg under maj 2016, kategorin innehöll inga inlägg alls.  

Juni 2016 är den månad (tillsammans med oktober 2016 och november 2016) som innehöll flest 
antal inlägg, 46 inlägg publicerade Karlstads kommun under månaden. 15 av inläggen som 
publicerades tillhörde kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” vilket är den kategori 
med flest antal inlägg under juni 2016. Ett exempel från den kategorin under juni 2016 är: 

“Halloj! På torsdag är det äntligen dags för Putte i parken i Mariebergsskogen. Vi hoppas så 
klart på lika härliga festivaldagar som förra året. Här hittar du årets program; 

putteiparken.se/Karlstads. Kommer du? :)” 

Likadant som under april 2016, mars 2016, februari 2016 och oktober 2015 var det kategorierna 
”Information om Facebook tjänster” och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” som 
inte innehöll några inlägg under juni 2016. 

Under juli 2016 publicerade Karlstads kommun 34 inlägg. Även denna månad var det kategorin 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” som innehöll flest inlägg, 15 inlägg publicerades av 
Karlstads kommun under juli 2016. Ett exempel på ett inlägg är: 

“Drop in-idrotten är på turné i sommar! Är du mellan 6–15 år? Vi har med oss bollar 
frisbees hopprep och annat kul. Kom som du är när du kan och var med på det du vill – det är 
enkelt gratis och jättekul :-) Idag fredag mellan klockan 14.00–21.00 finns vi på Våxnäs vid 

Näridrottsplatsen. Var är vi nästa gång? Platser och tider hittar du via länken: 
http://bit.ly/29qlZuF” 

Juli 2016 var även den månad som innehöll flest kategorier som inte innehöll några inlägg alls. 
”Förfrågan om assistans från medborgarna”, ”Förfrågan om information från medborgarna”, 
”Information om Facebook tjänster”, ”Information om service underhåll” och ”Marknadsföra 
evenemang utanför kommunen” var de kategorier som inte innehöll några inlägg under juli 
2016. Det var även första gången kategorin ”Information om service underhåll” inte innehöll 
några inlägg alls. 
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4.2 Antal inlägg i varje kategori under hela året 

Cirkeldiagrammet i Figur 3 ger en bättre överblick hur många inlägg Karlstads kommun 
publicerade i de olika kategorierna under augusti 2015 till juli 2016. Det visas att kategorierna 
”Marknadsföra kommunen”, som täcker 26,13 %, och ”Marknadsföra evenemang i 
kommunen”, som täcker 30,24 %, innehåller flest inlägg av de inlägg som Karlstads kommun 
publicerat från 1 augusti 2015 till 31 juli 2016. Det var även dessa två kategorier som innehöll 
flest inlägg under varje enskild månad under året. Därefter kommer kategorin ”Information om 
service” som innehöll 9,72 % av inläggen som publicerats av Karlstads kommun. 
”Marknadsföra tjänster” kommer därefter med 9,28 % av inläggen på kommunens 
Facebooksida och sedan kommer ”Information om service underhåll” med 7,13 %. 6,48 % av 
inläggen som publicerats av Karlstads kommun tillhörde ”Förfrågan om information från 
medborgarna” därefter kom kategorin ”Utbilda medborgarna” med 5,4 % av inläggen. 4,54 % 
av inläggen tillhörde kategorin ”Förfrågan om assistans från medborgarna” och 0,43 % hade 
både ”Information om Facebook tjänster” och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen”. 

 

 

Figur 3. Totalen av inläggen som publicerats av Karlstads kommun under aug15-jul16. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet tillsammans med litteraturen för att uppsatsen ska besvara 
frågeställningarna: 

x Vad för slags inlägg publicerar Karlstads kommun på sin Facebooksida? 
x Hur skiljer sig de olika månadernas inlägg från varandra under ett helt år? 

Vad Karlstads kommun publicerar på sin Facebooksida analyseras, variationer på inläggen 
under de olika årstiderna ses över och även skillnaderna på inläggen som Karlstads kommun 
publicerar för varje månad från augusti 2015 till juli 2016.  

 

5.1 Kommunens inlägg på Facebook 

Facebook är ett viktigt verktyg som används av Karlstads kommun, det bidrar till att 
kommunikationen får en annan mening anser Gümüs (2016) och Mossberg et al. (2013). De 
inlägg som Karlstads kommun publicerar mest av utifrån Bellström et al. (2016) kategorier är 
”Marknadsföra evenemang i kommunen”. 140 stycken av de 463 publicerade inläggen under 
augusti 2015 till juli 2016 tillhörde kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” (se 
tabell 6).  Detta överensstämmer med Bellström et al. (2016) studie. Även där var det kategorin 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” som innehöll flest inlägg under de tre månader 
studien baserades på och kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” innehöll 55 
stycken inlägg. Dessa evenemang anses då som trovärdiga (i någon mening) eftersom 
kommunens följare anser att information på Facebook är trovärdig enligt Mossberg et el. (2013) 
och Jaspers (2017). Enligt Bellström et al. (2016) är Karlstads kommuns främsta syfte att 
marknadsföra evenemang i kommunen eftersom det är den kategorin som innehåller flest 
inlägg. Detta skiljer sig dock från Jaspers (2017) studie där det var kategorin ”Information” som 
innehöll flest inlägg och ”Marknadsföra events” som Jasper (2017) namngett kategorin är den 
kategori som hamnar på fjärde plats jämfört med de andra kategorierna vid räkning av flest 
antal inlägg. 

(För att förstå tabell 6 är det viktigt att hålla i minnet att ett och samma inlägg kan finnas i flera 
olika kategorier. Det var ursprungligen 446 inlägg som analyserats som 463 inläggsinnehåll, 
men ordet ”inlägg” används i uppsatsen för dessa delar.)  
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Tabell 6. Antal publicerade inlägg i varje kategori från augusti 2015 till juli 2016. 

 
 

8-
15 

9-
15 

10-
15 

11-
15 

12-
15 

1-
16 

2-
16 

3-
16 

4-
16 

5-
16 

6-
16 

7-
16 Totalt 

Förfrågan om assistans 
från medborgarna 1 3 3 2 0 0 1 1 2 3 5 0 21 

Förfrågan om 
information från 

medborgarna 
1 6 5 1 3 1 2 3 3 2 3 0 30 

Information om 
Facebook tjänster 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Information om service 3 0 2 8 2 1 2 3 6 8 5 5 45 

Information om service 
underhåll 6 1 2 3 4 4 1 1 6 1 4 0 33 

Marknadsföra 
evenemang i kommunen 21 13 15 13 8 5 13 4 10 8 15 15 140 

Marknadsföra 
evenemang utanför 

kommunen 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Marknadsföra 
kommunen 3 12 13 11 12 10 9 12 14 8 7 10 121 

Marknadsföra tjänster 6 4 5 1 5 1 3 3 3 5 5 3 44 

Utbilda medborgarna 0 3 1 5 1 2 4 2 1 3 2 1 25 

 
Totalt 

 
41 42 46 46 35 25 35 29 45 39 46 34 463 

 

Karlstads kommun uppdaterar även sin Facebooksida kontinuerligt (med ett snitt på 1.2 inlägg 
per dag) vilket Bonsón et al. (2012) anser ökar förtroendet och öppenheten mellan kommunen 
och följarna.  Det är även Facebook som är den sociala media som erbjuder de tydligaste 
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möjligheterna till en kontinuerlig kommunikation mellan kommunen och dess följare enligt 
Bonsón et al. (2015). Magnusson et al. (2012) hävdar att det är viktigt att kommunen 
regelbundet uppdaterar sin Facebooksida vilket Karlstads kommun gör eftersom de publicerar 
i snitt minst ett inlägg om dagen.  

Kategorin som innehöll näst flest inlägg under året innehöll 121 publicerade inlägg och var 
”Marknadsföra kommunen”. Vilket även är den kategorin som innehöll näst flest inlägg i 
Bellström et al. (2016) studie. Karlstads kommun marknadsför sig själva och representerar sig 
själva vilket är anledningen till varför kommuner använder sig av Facebook enligt Bonsón et 
al. (2013) och Mossberg et al. (2013). 

Kategorin som kommer därefter med en total på 45 publicerade inlägg mellan augusti 2015 till 
juli 2016 är ”Information om service”. Här skiljer det sig från Bellström et al. (2016) studie där 
”Information om service underhåll” var den kategorin som innehöll mest inlägg därefter. I 
Bellström et al. (2016) studie hamnade kategorin ”Information om service” på fjärde plats och 
innehöll åtta inlägg. Kategorin som hamnade på fjärde plats i denna studie var ”Marknadsföra 
tjänster” som innehöll 44 stycken inlägg under året. Genom att Karlstads kommun marknadsför 
tjänster på sin Facebooksida reducerar de även kostnaderna för att marknadsföra tjänster och 
dem själva enligt Bonsón et al. (2013; 2015) och Mossberg et al. (2013).  

Därefter kommer kategorin ”Information om service underhåll” som innehöll 33 stycken inlägg 
i mellan augusti 2015 till juli 2016 och var den kategorin som innehöll tredje flest inlägg i 
Bellström et al. (2016) studie. De kategorier som hamnade på femte plats i Bellström et al. 
(2016) studie när de kom till flest antal inlägg var ”Utbilda medborgare”, ”Förfrågan om 
information från medborgarna” och ”Information om service”. Alla kategorierna innehöll åtta 
inlägg var under de tre månaderna som Bellström et al. (2016) utförde sin studie. De kategorier 
som hade mest publicerade inlägg efter ”Information om service underhåll” mellan augusti 
2015 till juli 2016 var ”Förfrågan om information från medborgarna” som innehöll 30 inlägg. 
Därefter kom kategorin ”Utbilda medborgare” som innehöll 25 stycken inlägg. 

Den kategori som därefter innehöll flest inlägg var ”Förfrågan om assistans från medborgarna” 
som hade total 21 inlägg mellan augusti 2015 till juli 2016. Vilket hamnade på samma plats 
som kategorin ”Marknadsföra tjänster” i Bellström et al. (2016) studie. Genom att kommunen 
förfrågar om information och assistans från följarna skapar kommunen en öppen relation, ett 
engagemang och ett samarbete mellan de båda parterna (Bonsón et al. 2013). Detta gör att 
kommunikationen mellan kommunen och följarna har förändrats åt det positiva hållet enligt 
Mossberg et al. (2013). Mossberg et al. (2013) anser att kommunikationen på sociala medier 
skapar ett engagemang och kommunen bygger upp ett större nätverk genom att kommunicera 
med följarna (Mossberg et al. 2013). Vilket Karlstads kommun gör genom att kommunen frågar 
om information och assistans från medborgarna.  
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De kategorier som innehöll minst antal inlägg mellan augusti 2015 till juli 2016 var 
”Information om Facebook tjänster” och ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen”. 
Dessa två kategorier innehöll endast två stycken inlägg var under hela året. Vilket var likt 
Bellström et al. (2016) studie där kategorin ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” 
också innehöll två stycken inlägg, dock under en fjärdedel av tiden jämfört med denna 
undersökning. Sedan hade Karlstads kommun publicerat ett inlägg i kategorin ”Information om 
Facebook tjänsten” under Bellström et al. (2016) studie. Kategorin ”Automatiska Facebook 
inlägg” innehöll ett inlägg under Bellström et al. (2016) tre månaders studie, dock inga inlägg 
alls från augusti 2015 till juli 2016.  

Utifrån Johannessens et al. (2012) studie påstår författarna att kommunerna vill uppnå 
informationsspridning, skapa en dialog och dela offentliga tjänster vilket inte överensstämmer 
med resultatet från denna undersökning. Kategorin ”Marknadsföra tjänster” är inte bland de 
kategorier som innehåll flest inlägg utan hamnar på fjärde plats och har ett lågt antal inlägg från 
augusti 2015 till juli 2016 jämfört med andra kategorier.  

 

5.2 Variation på Facebook inläggen per årstid 

Inläggen som Karlstads kommun publicerade från augusti 2015 till juli 2016 har även 
kategoriserats in efter när de publicerades. Tabell 7 visar hur många inlägg varje kategori hade 
under de olika årstiderna. Årstiderna är anpassade efter Bellström et al. (2016) studie för att 
enkelt kunna jämföra resultaten. Höst innefattar augusti, september och oktober, vinter 
innefattar november, december och januari, vår innefattar februari, mars och april, sommar 
innefattar maj, juni och juli.  
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Tabell 7. Publicerade inlägg mellan aug15-jul16 sorterade utifrån årstiderna. 

Kategori Höst Vinter Vår Sommar 

Förfrågan om assistans från 
medborgarna 

7 2 4 8 

Förfrågan om information från 
medborgarna 

12 5 8 5 

Information om Facebook tjänster 0 1 0 1 

Information om service 5 11 11 18 

Information om service underhåll 9 11 8 5 

Marknadsföra evenemang i 
kommunen 

49 26 27 38 

Marknadsföra evenemang utanför 
kommunen 

0 2 0 0 

Marknadsföra kommunen 28 33 35 25 

Marknadsföra tjänster 15 7 9 13 

Utbilda medborgarna 4 8 7 6 

Totalt (463) 129 106 109 119 

 

Karlstads kommun håller ett jämnt antal publikationer under hela året och publicerar mellan 
106-129 inlägg varje kvartal. Det skiftar också mellan att det är kategorin ”Marknadsföra 
evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” som innehåller flest antal inlägg. 
Kategorin ”Marknadsföra kommunen” innehåller ungefär lika många inlägg varje säsong då 
den innehåller 25-35 inlägg per kvartal. I kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” 
är skillnaden dock större och som minst har kategorin 26 inlägg och som mest 49, vilket är 
nästa dubbelt så många publicerade inlägg. Det är även dessa två kategorier som innehöll flest 
inlägg i Bellström et al. (2016) studie. Tabell 7 ger en bra överblick där det tydligt syns att alla 
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olika kategorier uppdateras kontinuerligt vilket är viktigt enligt Magnusson et al. (2012). 

I tabell 7 syns det att de olika kategorierna innehåller en hyfsad jämt antal inlägg under de olika 
kvartalen och i tabell 7 syns det vilka som är de kategorier som Karlstads kommun publicerar 
flest inlägg i och vilka kategorier som innehåller betydligt färre inlägg. Det är därför inga stora 
årstidsvariationer på inläggen som Karlstads kommun publicerar på sin Facebooksida. Utan 
samma kategorier innehåll ett jämnt antal inlägg under hela året.  

5.2.1 Skillnader från sommar 2015 och sommar 2016 

Bellström et al. (2016) nämner att användningen av sociala medier hos kommunerna ökar och 
Facebook användes mer och mer och blir ett viktigt verktyg hos kommunerna (Lev-On & 
Steinfeld 2015; Coelho et al. 2016). I Figur 4 syns det att på ett år har inläggen ökat och 
Karlstads kommun har publicerat tre stycken fler inlägg år 2016 jämfört med 2015. Figur 4 
presenterat antalet inlägg som publicerades i de olika månaderna innan det kategoriserades in i 
de olika kategorierna. Vid analysen vid figur 5 är totalen av inläggen högre eftersom att inlägg 
delats upp i flera kategorier.  

 

Figur 4. Antal publikationer av Karlstads kommun under 2015 och 2016 i maj, juni och juli. 

Det är i maj en ökningen sker och Karlstads kommun publicerade åtta fler inlägg än tidigare 
året. I både juni och juli är skillnaden mindre och skillnaden på antalet inlägg i juni är tre inlägg 
och i juli två inlägg. Genom att antalet inlägg ökar och Karlstads kommun använder sig av sin 
Facebooksida mer 2016 än 2015 når kommunen enklare ut till sina ”följare där de bor” 
(Bellström et al. 2016).  

Detta leder också till att öppenheten mellan kommunen och följarna förbättras genom att 
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interaktiviteten ökar då fler inlägg publiceras (Bonsón et al. 2012). Det skapar även en större 
öppenhet och mottaglighet för medborgarna och följarna hävdar Bonsón et al. (2012). Eftersom 
att kommunikationen kommuniceras ut enklast via internet enligt Bonsón et al. (2013) ökar det 
även möjligheterna för Karlstads kommun att skapa en bra kommunikation mellan följarna och 
kommunen. 

De tre månaderna under både sommar 2015 och sommar 2016 stämmer överens med varandra 
och har inga större skillnader över totalt antal inlägg, eftersom att Bellström et al (2016) inte 
presenterar hur många inlägg varje kategori har under de enskilda månaderna går det inte att 
jämföra skillnaderna för hur många inlägg varje kategori hade under varje månad utan endast 
totalen av antal inlägg som publicerades i varje kategori under de tre månaderna, sommar 2015 
jämfört med sommaren 2016 presenteras i figur 5.  

 

Figur 5. Antal inlägg i varje enskild kategori under sommar 2015 och sommar 2016. 

Figur 5 visar hur många inlägg varje kategori hade under sommar 2015 och sommar 2016. Vissa 
månader hade större skillnader och andra mindre. Kategorin ”Förfrågan om assistans” hade 
inga större skillnader mellan de olika åren utan det skiljde endast ett inlägg då Bellström et al. 
(2016) studie innehöll ett mer inlägg i kategorin ”Förfrågan om assistans från medborgarna” 
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under sommarårstiden jämfört med denna studie. I kategorin ”Förfrågan om information från 
medborgarna” var skillnaden större och Bellström et al. (2016) studie innehöll tre fler inlägg än 
denna studie. Karlstads kommun har publicerad lika många inlägg i kategorin ”Information om 
Facebook tjänster” under sommar 2015 som i sommar 2016, vilket var ett inlägg. ”Information 
om service” har större skillnader jämfört med tidigare kategorier. Denna studie innehöll 10 
stycken fler inlägg av Karlstads kommun jämfört med Bellström et al. (2016) studie. Kategorin 
”Information om service underhåll” innehöll fler inlägg i Bellström et al (2016) studie, då 
Karlstads kommun publicerade 11 inlägg jämfört med denna studie då 5 inlägg publicerades av 
Karlstads kommun.  Kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” är den kategori som 
innehöll flest inlägg under både Bellström et al. (2016) studie samt denna studie. Under 
Bellström et al. (2016) publicerade 55 stycken inlägg i kategorin ”Marknadsföra evenemang i 
kommunen” vilket är flera än denna studie då Karlstad kommun publicerade 38 inlägg i 
kategorin under 2016. Kategorin ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” innehöll fler 
inlägg 2015 jämfört med 2016, under 2015 hävdar Bellström et al. (2016) att två inlägg 
publicerades i kategorin. Under 2016 publicerades inga inlägg av Karlstads kommun i kategorin 
”Marknadsföra evenemang utanför kommunen”. ”Marknadsföra kommunen” innehöll fler 
inlägg i denna studie jämfört med Bellström et al. (2016) studie. Under 2016 publicerade 
Karlstads kommun 25 stycken inlägg i kategorin ”Marknadsföra kommunen” och under 2015 
publicerade kommunen 18 inlägg i kategorin. ”Marknadsföra kommunen” är den kategori som 
innehöll näst flest inlägg i Bellström et al. (2016) studie och jämfört med inläggen som 
Karlstads kommun publicerade under samma period 2016 är det 18 inlägg i den tredje största 
kategorin. Den kategorin som hade tredje mest inlägg och näst mest inlägg under 2016 innehöll 
fler inlägg än de kategorier som innehöll tredje flest inlägg och näst flest inlägg under 2015. 
Dock hade den kategorin med mest inlägg under 2015 betydligt fler inlägg än den kategorin 
som innehöll flest inlägg under 2016. ”Marknadsföra tjänster” innehåller 8 stycken inlägg under 
sommaren 2015 och 3 inlägg under sommaren 2016. Kategorin ”Utbilda medborgarna” 
innehöll 8 inlägg under sommaren 2015 och 6 inlägg under sommaren 2016.  

Det visas att det är skillnader på hur många inlägg som publicerades i de olika kategorierna 
under de två olika åren. I hälften av kategorierna är det minst dubbelt så många inlägg vid 
jämförelse av de två olika åren. I sju av kategorierna var det flest inlägg under 2015 jämfört 
med 2016. Ändå publicerade Karlstads kommun flest inlägg under sommar 2016, då 136 inlägg 
publicerades, jämfört med sommar 2015, då 127 inlägg publicerades. Vid jämförelse av antalet 
inlägg i varje kategori med totalt antal publicerade inlägg under hela året, 463 inlägg, är det 
dock små skillnader då det som högst är en skillnad på 17 inlägg i kategori.  
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5.3 Variation på Facebook inläggen per månad 

Variationen under de olika månaderna och vilken kategori som innehåll flest inlägg varje 
månade visade ingen större variation på inlägg. I tabell 8 syns det tydligt vilken kategori som 
innehöll flest antal inlägg varje månad mellan augusti 2015 till juli 2016. 

Tabell 8. Kategorier med flest antal inlägg varje månad. 

Månad Kategori Antal inlägg 

Augusti 2015 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 21 

September 2015 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 13 

Oktober 2015 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 15 

November 2015 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 13 

December 2015 Marknadsföra kommunen 12 

Januari 2016 Marknadsföra kommunen 10 

Februari 2016 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 13 

Mars 2016 Marknadsföra kommunen 12 

April 2016 Marknadsföra kommunen 14 

Maj 2016 

Marknadsföra kommunen, 
Marknadsföra evenemang 
i kommunen & 
Information om service  

8 

Juni 2016 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 15 

Juli 2016 Marknadsföra evenemang 
i kommunen 15 

 

Det var samma kategorier som innehöll flest inlägg från augusti 2015 till juli 2016 och de två 
vanligast kategorierna var ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra 
kommunen”. I sju månader var det kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen” som 
innehöll flest inlägg och då var det mellan 4-21 stycken inlägg som tillhörde kategorin varje 
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månad. ”Marknadsföra kommunen” som är den andra kategorin som innehöll näst flest inlägg 
från augusti 2015 till juli 2016 var den kategorin som innehöll flest inlägg under fyra månader. 
Kategorin ”Marknadsföra kommunen” innehöll mellan 3-14 inlägg varje månad.  

Under en månad, maj 2016, så innehöll båda kategorierna, ”Marknadsföra evenemang i 
kommunen” och ”Marknadsföra kommunen”, flest antal inlägg tillsammans med kategorin 
”Information om service”. Det var den enda månaden det var en annan kategori än bara 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” som innehöll flest 
inlägg och alla tre kategorierna innehöll åtta inlägg var. Jämfört med tidigare månader var det 
en låg frekvens på antal inlägg i ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra 
kommunen” som haft ett högre antal inlägg de andra månaderna under året. Annars har den 
kategorin som innehöll flest inlägg varje månad varit jämn och varit mellan 10-15 inlägg 
förutom maj då kategorierna med flest inlägg innehöll åtta inlägg och i augusti 2015 då 
kategorin med flest inlägg innehöll 21 inlägg.  

Vid jämförelse av hur inlägg som publicerade totalt under de olika månaderna från augusti 2015 
till juli 2016 är det vissa månader stora skillnader. Det lägsta antalet inlägg på en månad är 25 
vilket är lågt jämfört med månaderna som hade flest inlägg och innehöll 46 stycken inlägg. I 
snitt publicerar Karlstads kommun 36,3 inlägg varje månad.  

”Marknadsföra evenemang i kommunen” är den kategori som Karlstads kommun publicerar 
flest inlägg i under flest antal månader, det publiceras även inlägg i denna kategori under hela 
året. Det är i december, januari, mars och april som kategorin inte innehåll flest inlägg vilket 
kan vara eftersom det sker mer evenemang under vår, sommar och höst. Det visar inte att det 
finns större årstidsvariationer under hela året förutom att inläggen Karlstads kommun publicerar 
under vintern skiljer sig från resterande året. Detta kan vara eftersom att kommunen ständigt 
måste engagera invånarna (Bonsón et al. 2013) vilket kan vara svårare på vintern när det inte 
är lika många evenemang som sker och därför får kategorin ”Marknadsföra kommunen” fler 
inlägg under vissa månader som månaderna december, januari, mars och april.  

Genom att Karlstads kommun publicerar inlägg för att marknadsföra kommunen på deras 
Facebooksida representerar de dem själva vilket är kommunernas syfte med Facebook enligt 
Mossberg et al. (2013).   
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6. Slutsatser  

Detta kapitel sammanfattar uppsatsens resultat och analys för att besvara på uppsatsens syfte 
samt frågeställningar.  

 

6.1 Vad för typ av inlägg publicerats på kommunens Facebooksida? 

Den typ av inlägg som Karlstads kommun publicerar mest av till sina följare genom deras 
Facebooksida tillhör kategorin ”Marknadsföra evenemang i kommunen”. Enligt denna studie 
och tidigare studier har det bevisats att denna kategori innehåll flest antal inlägg under de 
tidsintervallerna som data har analyserats från Karlstads kommun Facebooksida. Kategorin 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” har varit större jämfört med de andra kategorierna 
och den kategori som innehåller näst flest inlägg under samma tidsintervall. 

Den kategori som därefter innehåller flest antal inlägg är kategorin ”Marknadsföra kommunen” 
som regelbundet innehåller inlägg som Karlstads kommun publicerar på sin Facebooksida. 
Vilket visar att Karlstads kommun använder sin Facebooksida för att publicera inlägg om 
evenemang som sker i kommunen och för att marknadsföra kommunen.  

 

6.2 Hur skiljer sig kommunens inlägg under de olika månaderna? 

Det är inte så stor skillnad på inläggen som Karlstads kommun publicerar på sin Facebooksida 
mellan augusti 2015 till juli 2016. De kategorier som innehåller flest inlägg under de 12 olika 
månaderna är ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen”.  

Det var en månad båda kategorierna ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och 
”Marknadsföra kommunen” tillsammans med en annan kategori ”Information om service” 
innehöll lika många inlägg alla tre. De tre kategorierna innehöll åtta inlägg var och under denna 
månad var de tillsammans de kategorierna som innehöll flest inlägg. Annars är det vanligast att 
Karlstads kommun publicerar inlägg som tillhör kategorin ”Marknadsföra evenemang i 
kommunen” och därefter ”Marknadsföra kommunen”.  

De kategorierna som Karlstads kommun publicerar flest inlägg i från augusti 2015 till juli 2016 
har innehållit mellan 10 till 15 inlägg under de flesta månaderna. Så de kategorier som Karlstads 
kommun publicerar flest inlägg i under ett års tid tillhör ”Marknadsföra evenemang i 
kommunen” och ”Marknadsföra kommunen”. Totala inläggen som Karlstads kommun har 
publicerat per månad har haft en större skillnad och skiftat mellan 25-46 inlägg per månad, 
vilket är ett snitt på 36,3 inlägg per månad från augusti 2015 till juli 2016.  
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Vid jämförelse av sommar 2015 och sommar 2016 är det samma två kategorier som innehåller 
flest inlägg under sommar perioden under båda åren. Antalen inlägg som publicerades i varje 
kategori under samma årstid under två olika år skiljer sig och vissa kategorier innehåller mer 
än dubbelt så många inlägg ett år jämfört med det andra året.  

 

6.3 Diskussion 

Tidigt i studien påvisades det att kategorierna ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och 
”Marknadsföra kommunen” är de kategorier som innehåller flest inlägg eftersom de kategorier 
totalt innehöll fler inlägg under augusti 2015 till juli 2016 jämfört med de andra kategorierna. 
Det visar att ”Marknadsföra evenemang i kommunen” är Karlstads kommuns mest använda 
kategori samt även ”Marknadsföra kommunen”. Studien visar även att de kategoriernas totala 
antal inlägg under hela året är betydligt högre än de andra kategorierna. Dessa två kategorier 
innehåller 121 respektive 140 inlägg mellan augusti 2015 och juli 2016 och kategorin därefter 
med mest antal inlägg innehåll endast 45 stycken inlägg under hela året. Detta är en stor 
minskning jämfört med kategorierna ”Marknadsföra evenemang i kommunen” och 
”Marknadsföra kommunen”. Tillsammans med teorin skapade en förståelse om varför 
Karlstads kommun publicerar flest inlägg i dessa kategorier för att de vill skapa en öppenhet 
mellan kommunen och följarna och öka förtroendet till följarna. Studien visar även att Karlstads 
kommun uppdaterar deras Facebooksida kontinuerligt vilket är viktigt för att förtroendet till 
följarna ska öka. Detta gör att följarna kan förvänta sig att kommunen ska publicera inlägg i 
princip varje dag och ständigt uppdatera följarna och marknadsföra evenemang och kommunen 
på sin Facebooksida. Genom att Karlstads kommun regelbundet uppdatera sin Facebooksida 
skapar de en informationsspridning som får en kontinuerlig spridning.  

Det var likheter med Bellström et al. (2016) studie även om den endast baserade sig på tre 
månader och denna studie under ett års tid. Resultatet i båda studierna visar att ”Marknadsföra 
evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” är de kategorier som används 
flitigast av kommunen. Det som inte gick att jämföra var de kategorier som hade flest inlägg 
under varje enskild månad i Bellström et al. (2016) studie. Detta hade varit intressant att jämföra 
för att se om kategorierna som används i studierna innehöll lika många inlägg 2016 som 
förgående år eller om det fanns stora skillnader. Utifrån jämförelsen visar det dock att Karlstads 
kommun publicerat ungefär lika inlägg de båda åren och ökar lite i antal inlägg under 2016 
jämfört med 2015. Utifrån antal publicerade inlägg överensstämmer de olika studierna med 
varandra. Det som skiljer de olika studierna de olika åren är totalen av inlägg i de olika 
kategorierna mellan de två olika åren. Vissa kategorier innehåller betydligt fler inlägg och 
ibland dubbelt så många inlägg ett år jämfört med de andra. De två årens olika inlägg i varje 
enskild kategori stämmer alltså inte överens med varandra på grund av att antalet inlägg i varje 
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kategori skiljer sig från varandra under de olika åren. Detta påverkar dock inte Bellström et al. 
(2016) studies slutsatser eftersom att antalet inlägg som publicerades av kommunen stämmer 
överens vid jämförelse av de två åren och det fortfarande är samma kategorier som innehåller 
flest och näst flest inlägg under 2016 som under 2015. Däremot vid en jämförelse av totalt antal 
inlägg i varje enskild kategori under sommar 2015 med sommar 2016 upptäcktes skillnader. 
Även om det fortfarande var de två vanligaste kategorierna ”Marknadsföra evenemang i 
kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” som hade flest inlägg under båda perioderna 
skilde sig antalet inlägg i båda kategorierna. Det var stora skillnader och som högst var det en 
skillnad på 17 inlägg, utifrån att 463 inläggsinnehåll analyserades. Under det året är det dock 
inte större skillnad jämfört med totalt antal publicerade inlägg men procentuellt under 
sommarperioden både år 2015 och 2016 var det flera kategorier som innehöll med är dubbelt 
så många inlägg ett av åren jämfört med det andra.  

En av de kategorier som innehöll minst inlägg under hela året var kategorin ”Marknadsföra 
evenemang utanför kommunen”. Denna kategori innehöll endast två inlägg under hela året 
vilket även var under samma månad (november 2015). Det var en till kategori som också 
innehöll två inlägg under hela året. Det var kategorin ”Information om Facebook tjänster”. De 
två inlägg som kategoriserades in i kategorin ”Information om Facebook tjänster” publicerades 
dock i två olika månader av kommunen och inte under samma månad som inlägg som tillhörde 
kategorin ”Marknadsföra evenemang utanför kommunen” gjorde. Det är en stor skillnad på hur 
många inlägg kommunen publicerade i varje kategori under året. Då de kategorin med flest 
inlägg innehåller 121 och 140 inlägg under helat året och andra kategorier endast 2 inlägg. De 
flesta kategorierna innehöll mellan 30-45 publicerade inlägg från augusti 2015 till juli 2016 och 
snittet för antal inlägg som är publicerade i varje kategori är ungefär 46 inlägg.  

En stor skillnad som förekom i Maj 2016 då det var den enda månaden en annan kategori än 
”Marknadsföra evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” som hade flest 
inlägg. Det var dessa två kategorier tillsammans med kategorin ”Information om service” som 
innehöll lika många inlägg. Det var den enda månaden som en annan kategori än ”Marknadsföra 
evenemang i kommunen” och ”Marknadsföra kommunen” var den kategori som innehöll flest 
inlägg. Kategorin ”Information om service” är även den kategori som hamnar på tredje plats 
vid räkning av flest antal inlägg efter kategorierna ”marknadsföra evenemang i kommunen” 
och ”Marknadsföra kommunen”.  

Jämförelse mellan de olika årstiderna var det inga större skillnader och under alla årstider var 
de samma kategorier som innehöll flest antal inlägg, ”Marknadsföra evenemang i kommunen” 
och ”Marknadsföra kommunen”. Eftersom att det varken var skillnader under de olika 
årstiderna eller mellan denna studie och Bellström et al. (2016) studie överensstämmer de olika 
månaderna och åren med varandra. Utifrån detta bör det inte heller ha varit några större 
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skillnader under det förgående året då Bellström et al. utförde sin studie vilket visar på att deras 
slutsatser inte skulle påverkas. Om det däremot hade förekommit årstidsvariationer hade det 
påverkat Bellström et al. studie eftersom att de kategorierna som innehöll flest antal inlägg 
under endast en årstid hade troligtvis inte stämt överens med de andra årstiderna och därför 
hade fel slutsatser tagits.  

  



 

  40
  
 

Referenser 

Bellström, P., Magnusson, M., Pettersson, J.S. & Thorén, C. (2016). Facebook Usage in a Local 
Government – A Content Analysis of Page Owner Posts and User Posts. Transforming 
Government: People, Process and Policy, 10 (4), 548-567.  

Bohnert, D. & Ross, W. (2010). The Influence of Social Networking Web Sites on the 
Evaluation of Job Candidates. Journal of CyberPsychology, Behavior och Social Networking, 
13 (2), 341-347.  

Bonsón, D., Torres, L., Royo, S. & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media 
and corporate transparency in municipalities. Government Ifnromation Quarterly, 29 (2), 123-
132. 

Bonsón, E., Royo, S. & Ratkai, M. (2013). Analysis of European municipalities’ Facebook 
channels activity and citizens’ engagement. Journal of Government Informatio Quarterly, 32 
(1), 52-62.  

Bonsón, E., Royo, S. & Ratkai, M. (2015). Citizens’ engagement on local governments’ 
Facebook sites. An empirical analysis: The impact of different medias and content types in 
Western Europe. Government Information Quarterly, 32 (1), 52-62.  

Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. 
Journal of Computed-Mediated Communication, 13 (1), 210-230. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Coelho, R., Santos de Oliveira, D. & Severo de Almeida, M. (2016). Does social media matter 
for post typology? Impact of post content on Facebook and Instagram metrics. Online 
Information Review, 40 (4), 458-471. 

Davidsson, P. & Findahl, O. (2016). Svenskarna och Internet. World Internet Institute. 

Edosomwan, S., Prakasan, S., Kouame, D., Watson, J. & Seymour, T. (2011). The History of 
Social Media and its Impact on Business. Journal of Applied Management and 
Entrepreneurship, 16 (3), 79- 91.  

Facebook. (2017a). Karlstads Kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://www.facebook.com/Karlstadskommun/ [2017-04-20] 

Facebook. (2017b). Company Info. [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://newsroom.fb.com/company-info/ [2017-04-21] 



 

  41
  
 

Facebook. (2017c). Liking & Reacting. [Elektronsik] Tillgänglig: 
https://www.facebook.com/help/452446998120360 [2017-05-09] 

Foddy, M., Platow, M. & Yamagishi, T. (2009). Group-Based Trust in Strangers. Journal of 
Psychological Science, 20 (4), 419-422. 

Gesuele, B. (2016). Municipalities and Facebook Use: Which Key Drivers? Empirical Evidence 
from Italian Municipalities. Internatiornal Journal of Public Administation, 39 (10, 771-777.  

Gümüs, N. (2016). Usage of Social Media in City Marketing: A Research on 30 Metropolitan 
Municipalities in Turkey. Emerging Marketing Journal, 6 (2), 30-37. 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Communication in organizations. Malmö: 
Liber.  

Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur AB.  

Jaspers, P. (2017). Analysis of how different municipalities and their followers communicate 
via Facebook. (Opublicerad kursrapport.) Karlstads: Karlstads Universitet.  

Johannessen, M.R., Flak, L.S & Sæbø, Ø. (2012). Choosing the right medium for municipal 
eParticipaton based on stakeholders expectations, in Tambouris, E., Macintosh, A. and Sæbø, 
Ø (Eds) Fourth IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, pp. 25-36.  

Kuzma, J. (2010). Asian Government Usage of Web 2.0 Social Media. European Journal of 
ePractice, 9, 1-13.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
AB.  

Lev-On, A. & Steinfeld, N. (2015). Local engagement online: Municipal Facebook pages hubs 
of interaction. Government Infomation Quartery. 32 (3), 299-307.  

Magnusson, M., Bellström, P. & Thorén, C. (2012). “Facebook usage in government – a case 
study of information content”, AMCIS 2012 Proceedings. [Elektronisk] Tillgänglig:  
http://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/EGovernment/11/ [2017-05-07]  

Mossberg, M., Wu, Y. & Crawford, J. (2013). Connecting citizens and local government? 
Social media and interactivity in major U.S. citiez. Government Information Quaterly, 30 (4), 
351-358. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 



 

  42
  
 

perspektiv. Stockholm: Liber AB.  

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.  

QSR Internatiornal. (2017). What is NVivo? [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo [2017-05-08] 

Safko, L. (2010). The Social Media Bible. New Jeresy: Hoboken.   

Sveriges Kommuner och Landsting. (2015a). Sociala medier. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://skl.se/tjanster/press/socialamedier.2043.html [2017-04-20] 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2015b). Nästan alla kommuner använder Facebook. 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/arkiveradenyheter/nastanallakommuneranvanderfacebook.5
731.html [2017-04-20]  

Yadav, B. (2016). The Role of Social Media Communication in the Branding of Educational 
Hubs. IUP Journal of Soft Skills, 10 (4), 51-58. 


