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Abstract 
The insufficient amout of research regarding social media use in municipalities was in 

part why this study was conducted. This study examined how Swedish municipalities 

interact with its followers through Facebook’s different post types to create engagement. 

Grunigs excellence theory stood as the base for the theoretical framework. The method 

used was a quantitative content analysis. Data was collected from 30 different 

municipalities’ Facebook pages. The study found that municipalities use Facebook to 

engage their citizens in some ways more than others and that municipalities, in some 

regards, do not use Facebook to its full potential. To reach the various ways of 

engagement, municipalities need to be aware of how to achieve that. Such as what 

format best suits the engagement that the municipalities wish to achieve. Posting a larger 

variation of formats should be implemented in order to take advantage of all the benefits 

that the different formats provide. 
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1 Inledning 
 

“Sociala medier är ett samlingsbegrepp för medier där användare kan kommunicera direkt med 

varandra via text, bilder eller ljud. Sociala medier möjliggör tvåvägskommunikation mellan 

många till många, där enskilda mottagare av information också kan sända på samma villkor som 

en sändare och genom samma medium.” (Heide, Johansson & Simonssons, 2012, s. 226) 

 

Sociala medier är ett växande fenomen som tar allt större plats i vårt samhälle och 

Facebook är det överlägset mest populära sociala mediet i Sverige. 2013 använde halva 

Sveriges befolkning sig utav Facebook varje dag. (Findahl, 2014) Facebook utgörs till 

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

interaktioner sker. Den främsta formen av kommunikation på Facebook sker via text 

och bild. Genom användarprofilen ges bland annat möjlighet att presentera sina 

kontaktuppgifter, en personlig biografi samt att publicera fotografier. 

(Nationalencyklopedin, 2016) Ett inlägg av en användare kan innehålla video eller, som 

tidigare nämnts, bild och text. Dessa funktioner ger ens vänner och följare möjlighet att 

få reda på vad man gör, gillar och tänker. Det ger även en möjlighet att kommentera och 

interagera med varandra. (Techopedia, 2016; Facebook, 2016a). I början av 2015 hade 

Facebook 1,4 miljarder aktiva användare varje månad. I Sverige fanns cirka 4,9 miljoner 

konton, vilket innebar att mer än hälften av den svenska befolkningen hade ett konto på 

Facebook. (Nationalencyklopedin, 2016) 

 

Sveriges kommuner och landsting (2016a) skriver att de flesta kommuner i Sverige finns 

på sociala medier. En undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting från 

2013 visar att 9 av 10 kommuner använder sociala medier i sin kommunikation och 

fungerar ofta som ett komplement till andra informationskanaler. En ny undersökning 

från 2015 visar dessutom att antalet följare på kommuners Facebooksidor har mer än 

fördubblats sedan 2013. Med följare menas en privatperson som genom att gilla en sida 

följer den och får upp sidans inlägg i sitt nyhetsflöde (Facebook, 2016c). Följare kan 

interagera med kommuner på olika sätt, exempelvis kan de gilla ett inlägg för att visa att 

de tycker innehållet är intressant. Följare kan även reagera på inlägg, då visar följare 

ännu tydligare vad de känner inför ett visst inlägg. (Facebook, 2016b)  

 

Flera författare resonerar om varför det är intressant att bedriva forskning om 

organisationers sociala medieanvändning i ett relationsskapande syfte. En stor anledning 
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är att sociala medier växer hastigt och det i sin tur medför både risker och möjligheter 

för organisationer. (Kilgour, Sasser & Larke, 2015; Go & You, 2016; Effinga & Spil, 

2015) 

 

Ska myndigheter använda sociala medier? Detta är en fråga som E-delegationen ställde 

2010, samma år som riksdagen antog mål om detta i den förvaltningspolitiska 

propositionen. Tanken var att myndigheter skulle låta privatpersoner vara, och bli mer, 

delaktiga i policyprocesser samt få tillgång till mer information. Policyprocesser är den 

process som sker när samhällsproblem diskuteras och tas upp till regeringsnivå och 

riksdag. Där det sedan framställs förslag till lösningar. Sociala medier är ett verktyg som 

når ut till en bred målgrupp och kan användas av myndigheter för att få tillgång till en 

öppen dialog med privatpersoner. (E-delegationen, 2010).  

 

Tidigare forskning och beslut på riksdagsnivå indikerar att myndigheter vill och ska 

utveckla kommunikationen med privatpersoner och engagera dem i frågor där det ska 

ges möjlighet att ha inflytande och att kunna delta (E-delegationen, 2010). Forskningen 

pekar även på att sociala medier är något som gärna testas som verktyg för att kunna 

utveckla kommunikationen. Det är även en resursfråga och många organisationer ser 

fortfarande kommunikation på sociala medier som ett testverktyg och inte som en 

etablerad strategi i deras dagliga kommunikation. (Ottestig, 2015) Det är därför 

intressant att undersöka hur kommuner använder sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg och vilken respons de får.  

 

Eftersom sociala medier blir allt vanligare bland kommuner och för att de arbetar efter 

förvaltningspolitiska mål som antagits så blir det intressant att undersöka hur deras 

kommunikation ser ut på sociala medier. Att tidigare forskning dessutom antytt att det 

kan vara en fråga om resurser som inte läggs på kommunikationen då de fortfarande ser 

på sociala medier som ett testverktyg, skapar det ett problem som är intressant att 

undersöka. Det övergripande syftet blir att granska kommunernas Facebookanvändning 

ur ett relationsskapande perspektiv. Det är intressant att granska ur ett relationsskapande 

perspektiv eftersom målen handlar om att skapa en relation med privatpersoner så att de 

engagerar sig och blir mer delaktiga i kommunernas arbete. 
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1.1 Vad är en kommun? 

Kommunerna styrs utav politiker som valts utav medborgarna, att medborgarna väljer 

politiker ger dem också chansen att påverka. Kommunfullmäktige är det man valts in 

till, det är kommunens högst beslutande organ, de som sitter i kommunfullmäktige 

representerar invånarna i kommunen och fattar viktiga beslut. Kommunfullmäktige 

fattar beslut rörande ekonomi och verksamheter. Budget, vad för skatt och vilka avgifter 

som ska finnas i kommunen är några delar som de beslutar om. I en kommun finns olika 

nämnder som är ansvariga för olika områden. Det är kommunfullmäktige som 

bestämmer vilka nämnder det är som ska finnas och vilka det är som ska sitta i de olika 

nämnderna. Några nämnder som finns i många kommuner är socialnämnd och 

kulturnämnd men det kan se olika ut i olika kommuner. Frågor som dyker upp till 

fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. Mindre frågor kan ibland fattas direkt. 

Medborgardialog är en viktig del där politiker och medborgare kan diskutera vad för 

prioriteringar som ska göras i kommunen. Dialogen kan föras på många olika sätt men 

handlar i stort om att lyssna till varandras åsikter. (Svergies kommuner och landsting, 

2016c) 

 

Det finns en del måsten för kommunerna dels måste de se till att det finns barnomsorg, 

skolor, vuxenutbildningar och svenska för invandrare. Det ska också finnas omsorg för 

de äldre och för personer med funktionshinder.  Kommunerna ska se till att det finns 

bostäder, att det finns en räddningstjänst med mera. (Svergies kommuner och landsting, 

2016d) 
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1.2 Disposition 

Nedan följer en presentation av hur uppsatsen är disponerad med en kort 

sammanfattning av vad de olika kapitlen syftar att redovisa. 

 

Inledning - I detta kapitlet introduceras det problem som uppsatsen avhandlar. Vi pekar 

ut det problemområde som uppsatsen avser att belysa och det övergripande syftet med 

undersökningen. Vi motiverar valet av uppsatsens övergripande syfte. 

 

Litteraturgenomgång - I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som ligger 

närliggande till det problem undersökningen gäller. Läsaren får en översikt över den 

forskning som redan gjorts inom området. Vi presenterar studiens teoretiska ramverk 

som kommer att vara studiens analysverktyg och så presenterar vi det preciserade syftet 

samt den frågeställning som studien ämnar att ge svar på.  

 

Metod - I detta kapitel presenteras det empiriska material som studien har haft som 

underlag i datainsamlingen och arbetsprocessens tillvägagångssätt. Vi redovisar, 

motiverar och diskuterar de val vi har gjort. I kapitlet redogör vi för huruvida studien 

lever upp till forskningsetiken och vi redovisar även för studiens reliabilitet och 

validitet. 

 

Resultat och analys - I denna del presenterar vi studiens empiriska resultat. Dels 

redovisar vi för den empiri som vi använder som utgångspunkt för att besvara 

frågeställningen och dels utvärderar vi vad denna empiri egentligen innebär. Vi redogör 

för vad dessa empiriska resultat betyder med hjälp av den tidigare presenterade teorin. 

 

Diskussion - I detta kapitel diskuterar vi kring den kunskap undersökningen har 

genererat och betydelsen detta kan ha i förlängningen. Dessutom ger vi förslag på 

fortsatt forskning inom området. 
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2 Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet kommer den första delen att handla om tidigare forskning som gjorts 

inom det forskningsområde vi vill närma oss. Där kommer public relations att förklaras 

vilket är huvudområdet som denna studie kommer att hamna inom. Sedan presenteras 

den teoridel som kommer att ligga till grund för undersökningen som kommer att 

utföras, teorierna kommer att mynna ut i ett syfte samt frågeställning som kommer att 

förklaras grundligare. 

 

2.1 Public Relations 

De studier vi presenterar i detta avsnitt faller inom ramen för public relations. Public 

relations har en koppling till massmediernas moderna framväxt. I Sverige kopplas 

public relations ofta till den offentliga sektorn, där huvuduppgiften är att upplysa och 

informera medborgare. Den vanligaste definitionen av public relations är att behålla och 

skapa goda relationer mellan organisationer och deras intressenter (en intressent är 

någon som har intressen i en viss organisations verksamhet). Men det finns en annan del 

av public relations som avser att enbart vara till nytta i enlighet med organisationens 

intresse. Det mest moderna perspektivet av public relations handlar om att det ska vara 

ömsesidiga relationer som behövs i en långsiktig utveckling istället för att enbart 

fokusera på massmedier. En viktig utgångspunkt som tas upp är exempelvis att de 

massmedier som har en bra relation med en organisation kommer troligtvis inte att 

agera mot organisationen. En annan utgångspunkt är att om en god relation upprätthålls 

kommer sällan några konflikter att uppstå sinsemellan. (Falkheimer & Heide, 2014). 

Public relations, som även kan förkortas PR, är ett brett forskningsområde där det finns 

många infallsvinklar (Grunig & Grunig, 2008), men för att närma oss det problem som 

har identifierats behövs hjälp av teorier som kan förklara den verklighet vi ska 

undersöka.  

 

2.2 Myndigheter på sociala medier 

Agostino (2013) studerade användandet av sociala medier av italienska kommuner. Hon 

beskrev det som att kommuner är allt mer intresserade av att engagera medborgarna i 

offentliga beslut. I detta sammanhang utgör sociala medier kraftfulla verktyg för att öka 

engagemang. Men forskningen som berör hur sociala medier bidrar till att etablera 

relationer mellan medborgare och myndigheter är i stort sett obefintlig. Med det som 

utgångspunkt undersökte forskaren hur sociala medier bidrar till offentligt engagemang 
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genom att analysera 119 italienska kommuner. Allmänhetens deltagande utvärderas med 

hjälp av mått av engagemang, vilket förklarar nivån av interaktion mellan medborgare 

och kommuner. Engagemang mäts i förhållande till antalet interaktioner allmänheten 

gör på kommunernas sociala mediesidor. Mätningar gjordes genom att undersöka hur 

många som pratar om de olika kommunerna på Facebook. Att prata om på Facebook 

innebär att personer på olika sätt har interagerat med sidan, det kan vara genom att gilla 

eller kommentera ett inlägg. Agostino kom fram till att Facebook hade det högsta värdet 

av den genomsnittliga nivån av engagemang följt av Twitter och YouTube. 3,95 % av 

befolkningen gillar kommunernas Facebooksida. 

 

Haro de Rosario, Sáez och del Carmen Caba-Pérez (2016) beskrev sociala medier som 

en viktig kanal för interaktivt deltagande där myndigheter bör närvara för att öka 

medborgares engagemang. Med det som utgångspunkt undersökte de olika former av 

sociala medier och hur de används. De fokuserade forskningen till att jämföra Twitter 

och Facebook för att avgöra vilken av dessa kanaler som generar mest engagemang. 

Studien behandlar verk av Ines Mergel för att påvisa sambandet mellan transparens och 

engagemang. Mergel (2013a) föreslog, att lämplig användning av sociala medier av 

kommunerna kan förbättra myndigheters transparens. Följaktligen betyder det att 

användningen av sociala medier bör uppmuntras, både för att öka medborgarnas 

engagemang och för att öka myndigheternas transparens. Resultatet visade att Facebook 

är att föredra över Twitter för att få invånare att delta i kommunala frågor. Andra 

faktorer som är relevanta för att skapa medborgarengagemang är öppenhet och 

aktivitetsnivå på sociala medier. Resultaten av denna studie bidrar till att förstå hur 

medborgarengagemang påverkas av den typ av sociala medier som myndigheterna 

använder. (Haro de Rosario et al., 2016) 

 

Ines Mergel (2016) skrev i artikeln Social media institutionalization in the U.S. federal 

government om offentliga myndigheter i USA och hur de använde sociala medier för att 

interagera med invånare. Mergel förklarade sociala medier som någonting som 

möjliggör för myndigheter och privatpersoner att kopplas direkt till varandra. 

Myndigheter använder sociala medier för att öka transparensen. Detta sker genom att 

dela innehåll som invånare annars inte är medvetna om eller enkelt inte kan ta del av 

genom myndigheters webbplatser eller andra officiella medier. Sociala medier används 

för många olika ändamål beroende på myndighetens uppdrag. Majoriteten av 

myndigheter använder sociala medier för att publicera redan befintligt innehåll från sina 
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webbplatser eller för att hänvisa medborgare till information som redan finns tillgängligt 

på nätet. Det huvudsakliga syftet med att finnas på sociala medier är att öka förtroendet 

för offentliga myndigheter genom att tillhandahålla mer frekvent och transparent 

information till medborgarna. (Mergel, 2016)  

 

Ines Mergel har även gjort en studie om hur de amerikanska myndigheterna arbetade 

efter USAs president Obamas PM där han uppmanade till att öka deltagande, 

engagemang, samverkan och transparens från myndigheternas sida (ett PM är ett 

kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar, en sammanfattad redogörelse för ett 

avgränsat ämne). Studien heter A framework for interpreting social media interactions 

in the public sector. Obamas PM kan även liknas med de svenska förvaltningspolitiska 

målen angående sociala medier.  

Mergel tolkade Obamas PM såhär:  

 Transparens: sändning av myndighetsinformation via sociala medier. 

 Deltagande: medborgare kan delta i att förbereda politiska beslutsfattande 

genom att ge feedback genom sociala medier. 

 Samverkan: sociala medier kan användas för att öka utbytet med medborgare 

eller koordinera med statliga aktörer på innovativa idéer för att uppfylla 

uppdraget för regeringen. 

Vi återkommer till detta senare i kapitlet och förklarar de ramverk som tog form utifrån 

Mergels studie. 

 

Genom ytterligare forskning ur den relationsbyggande aspekten kom Mergel (2013a) 

fram till tre olika strategier att kommunicera på. Mergel (2013a) skrev att det är viktigt 

att ta tillvara på intressenternas intressen för att kunna skapa en relation. Mergel (2013a) 

noterade att det är viktigt att skapa och uppnå ett samspel som kan liknas med Grunig 

och Hunt (1984) balanserade tvåvägskommunikation. Enligt Ines Mergel finns det tre 

olika strategier som leder till olika sätt att kommunicera på. Följande tre strategier berör 

närvaron av myndigheter i sociala medier, det kan vara av anledningarna 

representation, engagemang och nätverkande. Strategierna kan även indikera var i 

utvecklingen i användandet av sociala medier en myndighet är. (Mergel, 2013a) 

 

Den första strategin, representation, handlar om att finnas till på samma plattformar som 

intressenterna och göra information åtkomlig för målgrupper som annars möjligtvis inte 

tar till sig den på andra kanaler. Representation går ut på att förmedla samma 
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information som redan går att finna på andra kanaler och inte publicera nytt innehåll. 

Strategin om representation är en enkelriktad kommunikation och utnyttjar inte sociala 

mediets kapacitet utan används bara som en till kanal för att förmedla sitt budskap. 

(Mergel, 2013a) 

 

Strategin engagemang är att myndigheten vill att målgruppen ska samspela med dem på 

ett mer närliggande och informellt sätt. Denna strategi handlar om att arbeta aktivt för att 

engagera sina intressenter, både genom att dela och skapa innehåll. För att skapa 

interaktion mellan myndighet och intressenter ställs frågor och myndigheten svarar på 

kommentarer. Målet är att åstadkomma mer än att bara dela ut information till 

allmänheten, det handlar om att locka till sig besökare och skapa en relation som är mer 

personlig. (Mergel, 2013a) 

 

Den tredje strategin är nätverkande och den här strategin används för att det finns ett 

intresse av att ta reda på vad målgruppen har för synpunkter och låta dem vara delaktiga 

i vissa processer. Denna strategi tillåter olika diskussioner, här kan det ibland handla om 

att ha en roll där fokus är att lyssna på åsikter istället för att vara den som styr. För att 

denna strategi ska fungera behöver samspelet mellan myndighet och privatpersoner vara 

starkt. Organisationen skaffar sig på så sätt en god perception om sina följare och vilka 

de är. Att vara lyhörd för det följarna diskuterar om generar nya kunskaper och är en del 

av denna strategi, där Facebook är ett lämpligt verktyg. I denna strategi används hela 

sociala mediets kapacitet där inget begränsas utan alla tillåts att vara delaktiga. (Mergel, 

2013a) 

 

2.3 Inlägg och engagemang 

Brookes (2010) skrev att marknadsförare spenderar pengar och värdefull tid på sociala 

medier för att attrahera intressenter och engagera dessa på ett meningsfullt sätt på 

Facebook. Marknadsförare behöver insikt för att avgöra det bästa sättet att utveckla 

kommunikationen med deras följare. Därför gjorde Brookes en undersökning om vilket 

inläggsformat som engagerar följarna mest. Hon kom fram till att när sociala medier 

används som verktyg är det viktigt att veta vad för inläggsformat som ger vilken effekt. 

Brookes undersökning visade att inlägg med bilder genererar 22 % större engagemang 

än vad ett inlägg med video gör. Samtidigt genererar inlägg med bilder 54 % mer 

engagemang än vad ett textinlägg gör. Evans (2010) skrev att organisationer söker 

engagemang från sina kunder och använder sociala medier för att uppnå det. 
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Engagemang på sociala medier innebär att intressenter blir deltagare snarare än 

åskådare. Till skillnad från den tidigare uppfattningen i traditionella medier där det var 

skrivskyddat (icke föränderligt) innehåll som publicerades. Evans noterade att det är 

samma skillnad som att se på en film och vara med i den. Engagemang innebär att 

intressenter är villiga att ta sin tid och energi att prata med organisationen. De är villiga 

att delta, och det är deltagandet som definierar engagemang inom ramen för sociala 

medier. Processen av engagemang är därför grundläggande för framgångsrik 

marknadsföring på sociala medier. Engagemang i ett socialt sammanhang innebär att 

intressenter har tagit ett personligt intresse i vad organisationen gör. 

 

Agostino (2013) undersökte någonting som liknar det som vi ämnar att underöka, 

däremot stannade författaren vid ett övergripande stadie. Detsamma gäller Haro de 

Rosarios (2016) forskning som jämförde sociala medier sinsemellan. Det går att se att 

Mergels forskning föll inom ramen utav relationsskapande. Mergels strategier kan 

återkopplas till excellenceteorin men med nisch mot sociala medier. Att Mergel därtill 

är en forskare vilken intresserar sig för myndigheter gör det ytterligare intressant för 

denna studie. Trots att Mergel fokuserade på myndigheter i USA anser vi det relevant 

då sociala medier är som Grunig (2009) påpekar ett verktyg med goda möjligheter att 

blir mer global och använda sig av en strategisk tvåvägskommunikation och öka socialt 

ansvarstagande. Det som Evans (2010) och Brookes (2010) skrev om var inte ur ett 

myndighetsperspektiv men de förklarade någonting som gör interaktion på sociala 

medier till någonting mätbart. 

 

2.4 Problematisering och teoriram 

Den tidigare forskningen har varit inom ramen för PR. Den tidigare forskningen som 

gjorts inom området har haft fokus på organisationer och även myndigheter på 

Facebook. Det som skiljer den tidigare forskningen från denna studie är att detta 

kommer appliceras på svenska kommuner. Det som har undersökts har varit interaktion 

och engagemang vilket kommer vara till hjälp då vårt övergripande syfte handlar om 

hur svenska kommuner använder Facebook för att bygga relationer med sina följare. För 

att närma oss problemet kommer vi att utgå från Grunig och Hunts excellenceteori som 

den är förklarad av Larsson samt Falkheimer och Heide. Alla delar av de teorier vi 

presenterar kommer inte att tillämpas på resultatet. Teorierna kommer att förklaras i sin 

helhet för att ge läsaren en djupare förståelse för vad de innebär.  
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2.4.1 The excellence theory 

James E. Grunig tog fram en teori inom PR som heter The excellence theory (sv. 

översättning - excellenceteorin) som i sitt huvudsakliga syfte pekar på vikten av PR för 

organisationer. Teorin handlar om det sociala ansvaret och att en bra kvalitet i 

relationerna med sina intressenter är av stor vikt. Enligt teorin så måste en organisation 

uppträda på ett sätt som löser problemen samtidigt som den uppfyller målen som 

organisationens intressenter och förvaltningar har. Om organisationen inte gör detta 

kommer den inte vara effektiv samt att det finns en ökad risk för att intressenter 

försöker påverka för att skapa en förändring, eller motsätta sig vilket leder till ökade 

kostnader. (Grunig & Grunig, 2008) Grunig som är den främsta forskaren och har även 

kallats för guru inom PR menar på att strategisk kommunikation är det som ligger 

bakom en givande kommunikation, samt att den bör vara symmetrisk vilket innebär att 

kommunikationen ska ses som en dialog mellan jämställda parter. Målet med 

kommunikationen är att uppnå en win-win situation där både intressenter och 

organisation kan lyssna och ändra sig för att mötas så att båda blir nöjda. Denna teori 

har dock mött kritik eftersom det kan bli problematiskt att behöva anpassa sig efter 

andras önskemål, och till svar för detta har Grunig och Dozier tagit fram mixed-

modellen som är en blandning mellan asymetrisk och symmetrisk kommunikation. PR-

forskningen tar egentligen sin grund i the excellence theory. Forskningen har utvecklats 

genom åren och inom excellenceforskningen pratar man även om 

tvåvägskommunikation för att skapa engagemang. (Falkheimer & Heide, 2014) I figur 1 

visas de fyra delar som excellenceteorin är bestående av.  

 

 

Figur 1. (Grunig & Hunt, 1984). 
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Excellenceteorin har varit föremål för kritik i akademiska skrifter och facktidskrifter. 

Författarna bakom teorin skriver "The four models of public relations, and especially 

the two-way symmetrical model, have been the most controversial and the most debated 

component of the Excellence theory since our theory book was published" (Grunig, 

Grunig & Dozier, 2002, s. 307). Kritiken fokuserar ofta på att den symmetriska 

tvåvägsmodellen är en orealistisk utopi. Bristande flexibilitet i hur modellen är 

utformad och operationaliserad gör att den ofta är ouppnåelig. (Laskin, 2012)  

Vi menar att teorin är mycket användbar eftersom att den används flitigt av flera olika 

forskare inom området och är en erkänd teori inom PR. Inom PR-studier är Grunig och 

Hunts teori ständigt återkommande och är därför intressant att använda som grund, de 

senare teorier vi kommer att ta upp kan ofta grundas i excellenceteorin (Falkheimer & 

Heide, 2014). 

 

2.4.1.1 Symmetriska tvåvägsmodellen 

Den symmetriska tvåvägsmodellen är en av de fyra delarna i Grunig och Hunts modell. 

Modellen i sig ses som en idealmodell eftersom den syftar till att det ska vara en 

maktbalans mellan de parter där kommunikationen äger rum. (Falkheimer & Heide, 

2014) Tillämpas modellen till verkligheten så innebär den att lystring till omvärlden ska 

ta plats, det är även viktigt att alla kan få komma till tals och att möten i olika former 

äger rum. Sociala medier är en arena där symmetriska tvåvägsmodellen kan existera. 

(Larsson, 2014) 

 

Larsson (2014) skriver i sin bok Tillämpad kommunikationvetenskap om vikten av 

byggandet av relationer. Likt som Grunig och Hunt (1984) tagit fram den symmetriska 

tvåvägsmodellen så menar även Larsson att relationer uppstår genom att organisation 

och intressent har ömsesidiga behov. Alla inblandade behöver skapa en förståelse för 

varandra samt anpassa sig efter varandras intressen. Grunig och Hunt (1984) samt 

Larsson (2014) påpekar att grunden till en relation är att det finns en ömsesidig 

meningsfullhet i relationen för att den ska bli varaktig.  

 

Grunig har även uppmärksammat det nya med digitala medier som han kallar för den 

senaste flugan i offentliga relationer. Han menar på att det finns goda möjligheter att bli 

mer global och använda sig av en strategisk tvåvägskommunikation och öka socialt 

ansvarstagande. Problematiken är att många använder de nya medierna på samma sätt 
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som de föregående används, det vill säga genom att bara skicka ut information istället 

för att interagera och skapa engagemang. För att använda PR på digitala medier behöver 

forskare se PR som en strategisk ledningsparadigm snarare än en symbolisk paradigm. 

(Grunig, 2009) 

 

Dessa är intressanta aspekter eftersom problematiken som har identifierats talar om att 

myndigheters mål med att finnas på sociala medier är att lämna informationsmodellen 

som innebär envägskommunikation. Myndigheter vill istället närma sig den 

symmetriska modellen där man skapar en ömsesidig relation där delaktighet och 

förståelse är nyckelord. Grunigs excellenceteori med gällande relationsbyggande 

kommer att ligga som grund för hela teoriramen. 

 
2.4.2 Engagemang 

Även om begreppet engagemang har dykt upp i litteratur om PR under de senaste två 

decennierna blev det allt populärare bland PR-praktiker och forskare med framväxten av 

internet och särskilt sociala medier (Avidar, Ariel, Malka & Cehn Levy, 2015). För att 

göra engagemang till ett koncept, kan man bygga vidare från Grunigs excellenceteori. 

PR som en industri, och som en akademisk strävan, har varit starkt involverad i 

banbrytande engagemang med publiken via sociala medier som till exempel Facebook. 

PR-branschen ser engagemang på internet som ett nytt verktyg för PR med mer tillgång 

till att direkt påverka attityder och slutligen beteenden hos intressenter betydligt mer än 

tidigare med traditionella medier. Engagemang via sociala medier kan definieras som en 

organisation som skapar aktiva och intresserande relationer med intressenter via sociala 

medier. (Bowen, 2013) 

 

Det finns olika sorters engagemang. Evans (2010) skriver om engagemangsprocessen i 

boken Social media marketing: the next generation of business engagement. Evans 

menar att teorins fyra steg skapar ett starkt engagemang hos intressenter på sociala 

medier. Vi kommer applicera denna modell på vår studie för att granska huruvida 

kommuner använder sociala medier för att skapa olika nivåer av engagemang. Vi ämnar 

att använda oss av denna teori i vår analys, vi kommer dock inte att kunna använda oss 

av delen konsumtion då vi inte kan mäta hur många som läser ett specifikt inlägg och se 

om de tar del av informationen. 
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1. Konsumtion: Det första av de fyra grundläggande blocken för att bygga starkt 

kundengagemang är konsumtion. Konsumtion, såsom det används i samband med 

sociala medier, innefattar nedladdning, läsa, titta på, eller lyssna på digitalt innehåll. 

Konsumtionen är utgångspunkten för nästan alla aktiviteter på internet, och speciellt för 

sociala aktiviteter. Det är ovanligt att dela innehåll utan att konsumera det först. Mer 

praktiskt, om ingen läser (eller konsumerar) ett specifikt innehåll, varför skulle någon 

dela det? Dessutom filtrerar människor information och det betyder att det vi delar är 

bara en del av vad vi konsumerar. Som ett resultat, är konsumtion en betydligt större 

process än någon annan på sociala medier. Om du som organisation vill att dina 

intressenter ska gå bortom konsumtion och till aktiviteter som att skapa innehåll behöver 

du uppmuntra dem och ge dem möjlighet att skapa. Det är viktigt att hjälpa till att flytta 

deltagare bortom konsumtion till skapelse. (Evans, 2010)  

 

2. Kuratering: Att kuratera är sortering och filtrering, rankning, granskning, märkning 

eller annat sätt som beskriver innehållet. Kuratering gör innehåll mer användbart för 

andra. Omdömen (reaktioner) blir värdefulla när de kan placeras i sammanhanget, och 

ökar intresset och värdet för den som läser dem. Själva processen av att kuratera är det 

första steget där en deltagare faktiskt skapar något. För kuratering är det därför viktig att 

uppmuntra användarna. Kuratering lär människor att vara delaktiga. Att införa publiken 

till kuratering gör det enkelt för dem att bli aktiva medlemmar i samhället och att delta i 

de senare kreativa och samverkande processer som driver samhället på lång sikt. Det är 

hur man bygger en gemenskap. (Evans, 2010) 

 

3. Skapande: Till skillnad från att kuratera är skapande ett stort första steg som kräver 

mer än bara ett svar på en händelse. Det krävs exempelvis mer än att man bara gillar 

eller ogillar ett foto. Att skapa kräver att deltagare visar något som de själva har gjort. 

Detta är ett markant högre hinder och det är något som kräver en specifik plan. Att 

uppmana medlemmarna att publicera egna bilder är i allmänhet inte tillräckligt för att de 

ska publicera bilder. Att uppmuntra skapande görs genom att ge deltagarna verktyg, stöd 

och hjälp. Ju mindre arbete medlemmarna måste göra desto lättare är det för dem. 

Anledningen till att man vill skapa innehåll har ett enkelt underliggande tema: folk 

tycker om att dela med sig om vad de gör, prata (kommentera) om saker som intresserar 

dem och att få allmänhetens erkännande för sina egna insatser är betydelsefullt. (Evans, 

2010) 
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4. Samverkan: Slutligen, på toppen av modellens byggstenar, är samverkan. Samverkan 

är en viktig brytpunkt i förverkligandet av en levande gemenskap och införselhamnen 

för verklig social verksamhet. Konsumtion, kuratering och skapande kan vara till stor 

del individuella aktiviteter. En individ kan gilla några videos och sedan ladda upp 

någonting. Men de är inte nödvändigtvis starka sociala åtgärder. Samverkan förekommer 

naturligt mellan medlemmar i samhället när de ges chansen. Samverkan sker mellan 

deltagare i ett community. Intressenterna kan svara på innehåll som organisationer 

tillhandahåller och ge deras synpunkter och organisationen som i sin tur kan ta detta i 

beaktande för att förändra sitt beteende. (Evans, 2010) 

 

 

 

Figur 2. Evans (2010) modell - engagemangsprocessen. 

 

Med utgångspunkt i det som Bowen (2013) skriver, vilket är en följd av Grunigs verk, 

definieras engagemang på sociala medier som en organisation som skapar aktiva och 

relationer med intressenter. Vi menar att Evans (2010) teori behandlar just detta och är 

därför lämplig att användas för att kunna undersöka problematiken. 

 

2.4.3 Analysverktyg 

Studierna där dessa verktyg har tagits fram passar vårt övergripande syfte och leder oss 

vidare till en djupare förståelse. En författare som vi nämnde tidigare i kapitlet är 

Mergel, hennes studie resulterade i ett ramverk för att mäta myndigheters interaktion på 

sociala medier, bland annat Facebook. Genom att använda oss utav hennes ramverk 

tillsammans med Golbecks engagemangsgrad kan vår forskning ta form och börja närma 

oss ett mer preciserat syfte. Teorierna är inte, i den mån som till exempel 

excellenceteorin, etablerade teorier men eftersom forskningsområdet gällande sociala 

medier är relativt nytt väljer vi att ta hjälp av nya, mindre erkända teorier. 

 



  
 

 15 

Denna kommer ifrån Jennifer Golbecks bok Analysing the Web där hon lyfter fram sex 

stycken mätbara instrument. Instrumenten benäms som measuring sucess-verktyg, med 

hjälp av dessa verktyg ges möjligheten att mäta interaktioner och kan användas som ett 

mått för att se hur framgångsrikt ett inlägg är. (Golbeck, 2013) 

De sex mätbara verktygen är följande:  

 

1. Antal följare – Helt enkelt hur många som följer eller gillar en sida. (Golbeck, 

2013) 

 

2. Sociala delningar – Att dela är viktigare än antal följare, det kan räknas via 

antalet gånger ett inlägg blivit delat. (Golbeck, 2013) 

 

3. Engagemangsgrad – Den grad av engagemang som en organisations följare har i 

förhållande till det antal som följer. Till exempel så menar författaren att om en 

organisation med 1 000 följare har lika många interaktioner som ett företag som 

har 1 000 000 följare är den organisationen med färre följare mer framgångsrik. 

Gillningar + delningar + kommentarer / antalet följare. (Golbeck, 2013)  

 

4. Interaktion – Hur många gånger organisationen har varit i kontakt med sina 

intressenter. Antalet konversationer, hur länge konversationerna pågått och hur 

väl interaktionerna lösts. (Golbeck, 2013)  

 

5. Refererande till en extern webbplats – Mäta hur mycket trafik som en webbplats 

får via sociala medier. Att konvertera följarnas interaktioner till att besöka 

organisationens webbplats utanför det sociala mediet. (Golbeck, 2013) 

 

6. Inflytande – Hur viktiga var och en av följarna är. Vissa av följarna har ett större 

socialt kapital än andra följare vilket betyder att när en sådan följare interagerar 

med organisationens inlägg får det en betydligt större effekt än om en följare 

med lite socialt kapital skulle utföra samma interaktion. (Golbeck, 2013) 

 

Med engagemangsgrad menar Golbeck (2013) och Brookes (2010) ett inläggs gillningar 

+ delningar + kommentarer / antalet följare = engagemang %. Genom att använda sig 

utav Golbecks (2013) mätverktyg kan vi se hur kommuners inlägg skapar engagemang 

och hur framgångsrika inläggen är. 
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Mergel (2013b) gjorde en ram för mätning av sociala medieinteraktioner i den offentliga 

sektorn. Totalt sett är det viktigt att betona att de som arbetar statligt med sociala medier 

kan få viktiga insikter genom att tolka sociala mediedata som kan användas för 

beslutsfattande. Medan rådata belyser uppmärksamhet eller åtminstone intresse för 

myndighetsinformation, är det nödvändigt att tolka data och eventuellt ändra sociala 

medietaktiker som bygger på insikter för specifika kampanjer eller rutinmässiga 

interaktioner. Figuren nedan visar de Facebook-mekanismer som Mergel hade med i sin 

figur från artikeln A framework for interpreting social media interactions in the public 

sector.  

 

  

Figur 3. En anpassad modell av Mergels (2013b) modell. 
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2.5 Syfte och frågeställning 

I den tidigare forskningen som har presenterats har studierna jämfört de olika 

plattformarna på sociala medier och mätt vad för engagemang de genererar. Facebook 

har varit det sociala mediet som har genererat mest engagemang. Studien av Haro de 

Rosario använde sig utav Mergel som även med egna studier presenteras i tidigare 

forskningen. Mergel har forskat på myndigheter på Facebook där interaktionen har stått i 

fokus, ett ramverk har tagits fram där mål med kommunikationen kan paras ihop med 

tillvägagångssätt att använda sig utav. I och med att förvaltningspolitiska mål har fattats 

angående kommuners kommunikation på Facebook så blir det utav samhällsrelevans att 

se på hur kommunerna skapar engagemang och interaktion med deras följare. Det som 

Grunigs symmetriska tvåvägsmodell beskriver är den modell som lämpar sig för de mål 

som har satts för svenska kommuner. Att tvåvägsmodellen dessutom har kallats för en 

idealteori då den är svår att uppnå men enklast på sociala medier som är en bra plattform 

för denna modell gör det ännu mer intressant att undersöka just det forskningsområdet. 

 

Syfte: Studiens syfte är att se hur kommuner interagerar med dess följare på Facebook 

genom att undersöka aspekter som interaktion och engagemang.  

 

Huvudfrågeställning 1: Vilka format och innehåll använder kommuner i sina 

Facebookinlägg? 

 

Frågeställning 1.1: Beroende på format, hur ser interaktionen och engagemanget ut? 
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3 Material och metod 
I detta avsnitt presenterar vi vilket empiriskt material studien har haft som underlag i 

datainsamlingen och hur vi har gått tillväga i detta arbete. Vi redovisar, motiverar och 

diskuterar de val vi gjort. I kapitlet redogör vi för huruvida studien lever upp till 

forskningsetiken och vi redovisar även för studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Material 

För att kunna besvara studiens frågeställning granskade vi Facebookinlägg gjorda av 

svenska kommuners Facebooksidor där delningar, reaktioner samt kommentarer 

tillhörande inläggen granskades. Vi mätte också antalet följare för varje berörd kommun 

för att kunna undersöka engagemangsgraden. Frågeställningen hade även kunnat 

besvaras genom att låta kommunerna komma till tals genom att ha en intervju med 

kommunikatörerna, då hade empirin varit svaren vi samlat från intervjuerna. Dock hade 

det sannolikt visat mer på en strategi än hur de faktiskt går till väga. Därför ansåg vi att 

det mest lämpliga sättet var kvantitativ metod. Det valda materialet fungerade som 

underlag i förhållande till frågeställningen. I bilaga D finns det ett utdrag av det 

analyserade materialet med variablerna illustrerade. Bild 1 och 2 är ett exempel på det 

material som användes. 

 

 
 

Bild 1. Visar ett exempel på en Facebooksida i det området på webbplatsen  

där antalet följare står. Bild 2. Visar ett exempel på ett inlägg, med bara text, gjorda av 

en av de undersökta kommunerna. Bilden visar också att kommunen svarat på en 

kommentar från en av följarna. (https://www.facebook.com/hedemorakommun) 

 

https://www.facebook.com/hedemorakommun
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3.2 Val av metod 

Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av 

data oftare ligger på ord än på kvantifiering (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vi ansåg 

det vara intressant att undersöka hur kommuner i stort interagerar var en kvantitativ 

metod lämpligare. Till skillnad från den kvalitativa metoden syftar den kvantitativa 

innehållsanalysen alltid till att lyfta sig från det enskilda med sikte på det generella 

(Nilsson, 2010). Vi stod inför valet mellan en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Det 

problematiska med att vi valde att använda oss av en kvantitativ metod var att vi gärna 

hade velat dela upp inläggen i fler olika kategorier beroende på innehåll, vilket vi inte 

kunde på grund av den kunskapslucka som idag råder. Kategorierna vi gärna hade velat 

kunna dela in inläggen i hade förslagsvis varit krisinformation och allmän information. 

Men eftersom det finns en stor kunskapslucka där fick vi välja att göra en kvalitativ 

undersökning där vi identifierade de olika kategorierna, men det hade lett till en annan 

studie. Vi valde därför en kvantitativ metodansats för att det fanns en större vikt i att 

kunna generalisera hur interaktionen såg ut emellan kommun och intressent än att se på 

inläggets innehåll i form av kategorier som vi tidigare nämnt. Vi valde därför den 

kvantitativa metoden för den var mest lämpad för den undersökningen vi ville ta fram. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) skriver också att “kvantitativ 

innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när man vill ha svar på frågor om 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan dels handla 

om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer, dels om hur stort utrymme i 

tid eller rum som olika kategorier får” (s. 197). I och med vår frågeställning, Vilka 

format och innehåll använder kommuner i sina Facebookinlägg?, som syftar att ta reda 

på en frekvens jämfört med allt analyserat material, är kvantitativ innehållsanalys en 

mycket lämplig metod. 

 

3.2.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Vi operationaliserade frågeställningen till mätbara variabler för att kunna ha möjligheten 

att besvara vår frågeställning. Variablerna var utformade så att vi kunde mäta det vi 

ämnade mäta. Vi konstruerade variablerna noggrant så att de täckte studiens 

frågeställning. Vi kom fram till tio variabler som var nödvändiga där de två första, 

Kommun och Datum skapades för att senare kunna gå tillbaka till kodningsinlägg och 

kunna dubbelkolla om något blivit fel (se bilaga A), vilket ökade studiens reliabilitet. 

Samtidigt som vi konstruerade analysschemat skrev vi en kodbok som innehöll 



  
 

 20 

instruktioner för hur analysschemat ska tillämpas på materialet (se bilaga B). 

Anledningen till att vi gjorde en grundlig kodbok var för att minska tolkningsutrymmet 

och därav också ge studien en högre replikerbarhet. I fas med att analysschemat började 

ta sin slutgiltiga form testade vi det på en mindre del av materialet för att säkerhetsställa 

att variablerna var tillräckligt tydliga och därav minska risken för feltolkning. Det gav 

oss också en fingervisning om huruvida de valda variabelvärden var ändamålsenliga 

utifrån den variation som fanns i materialet. Dessutom gjorde vi ett interkodarreliabilitet 

test som visade en feltolkning på 10 %. Vi, två personer, gjorde testet på 10 stycken 

inlägg. Det som orsakde feltolkningen var variabel 10 - Lämna åsikter samt synpunkter, 

därför såg vi till att ytterligare definiera variabeln i kodboken.  

 

Vi granskade 15 inlägg från vardera kommun, från 3:e maj gående bakåt i tiden. Vi 

kodade materialet under den 5:e och den 6:e maj 2016. Vi valde att börja med inlägg 

från den 3:e maj för att kommunernas inlägg ska ha fått chansen att bli interagerade med 

följarna och för att få en sådan aktuell forskning som möjligt. Totalt analyserade vi 450 

inlägg från 30 olika kommuner. Vi delade upp de 219 kommunerna som hade en 

Facebooksida enligt Sveriges kommuner och landstings (2016b) lista i tre lika stora 

grupper med 73 kommuner i varje. För att få ett representativt urval delade vi upp 

kommunerna efter befolkningsmängd - stora, mellan och små (se bilaga C). I varje 

grupp tilldelades varje kommun ett nummer mellan 1-73. Därefter valde vi 

slumpmässigt fram 10 stycken siffror mellan 1-73 med hjälp av slumpverktyget från 

http://slump.nu. En gång för varje grupp. Det var så vi fick fram vilka kommuner vi 

skulle granska ur varje grupp. Bild 3 är ett exempel från webbplatsen som ger en bild 

om hur vi gick tillväga. 

 

  

 

Bild 3. Visar ungefär hur det såg ut när vi slumpade fram nummer  

(http://slump.nu) 

 

 

http://slump.nu/
http://slump.nu/
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När vi kodade data skrev vi först in inläggens totala antal reaktioner i dess helhet. Efter 

det grupperade vi in data i olika variabelvärden, då vi antog att vi hade för många 

variabelvärden. Detta gällde även antalet kommentarer och delningar. När vi tog fram 

resultatet insåg vi att vi inte behövde använda oss av dessa grupperingar eftersom 

resultatet generaliserades så mycket som möjligt. Vi kodade hälften av datan vardera 

och kodade fem kommuner var från varje grupp. 

 

3.2.2 Material- och metodkritik 

Precis som alla andra metoder har innehållsanalysen svaga sidor. (Bryman & Bell, 

2005). Bryman och Bell (2005) menar att generaliserbarheten kan ifrågasättas om 

dokument inte längre finns kvar eller är otillgänliga efter insamligen. Dokument i denna 

studies fall är inlägg, reaktioner, kommentarer och delningar vilka kan läggas till och tas 

bort. Det betyder att den data vi samlat in inte nödvändigtvis ser likadan ut med tiden. 

Utifrån tidigare erfarenhet menar vi att det är väldigt osannolikt att ett dramatiskt skifte 

skulle ske i materialet, utan snarare att enstaka reaktioner, delningar och kommentarer 

kan försvinna eller tillkomma. Facebook använder en algoritm som skräddarsyr 

nyhetsflödet efter användaren (Luckerson, 2015, juli), detta kan innebära att användare 

som föredrar vissa typer av format konsumerar dessa i större utsträckning. Till exempel 

om en användare konsumerar fler videos är det möjligt att de förekommer allt mer 

frekvent i den personens flöde än inlägg med exempelvis text. Det är så Facebook 

fungerar och det är inget vi kan påverka eller vidare undersöka i denna studie. 

 

Variabel 1-7 är relativt självklara där den som undersöker endast behöver återge det den 

ser och koda det i analysschemat, detta kräver en mindre grad av tolkning. Däremot 

kräver variabel 8, 9 och 10 en högre grad av tolkning vilket betyder att det ger mer 

utrymme för att olika personer tolkar och då också kodar annorlunda. Nilsson (2010) 

skriver att den som kodar får räkna med att smärre kodningsfel uppstår när denne kodar 

ett större material. Detta var någonting vi var medvetna om men vi menar att metodens 

fördelar överväger dess nackdelar. 
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3.3 Operationalisering  

Omedelbara operationaliseringar gjordes för variabel 1-7, Esaiasson et al. (2012) menar 

att detta är lämpligt vid mindre besvärliga fall och att man ska vädja till det omedelbara 

förnuftiga. Det finns inga uppenbara sätt att operationalisera ett teoretiskt begrepp och 

inte heller självklara sätt att samla in och mäta empiriska observationer av fenomen som 

finns i samhället (Esaiasson et al., 2012). Med det i åtanke innebär det att vi valt att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till studiens operationella indikatorer och resonera kring 

valen för att ge hållbara resonemang som förklarar varför vi har gjort som vi gjort. I 

operationaliseringen av format användes Brookes (2010) framtagna kategorier angående 

inläggsformat som är bild och text, video och text samt text. Det mynnade ut till en fråga 

där variablerna blev just bild och text, video och text och text.  

 

För att kunna svara på vilket innehåll ett inlägg har behövdes innehåll operationaliseras. 

Innehåll är det som berör själva texten i kommunens Facebookinlägg. För att se vad som 

är relevant för denna studie att titta på i innehåll så har två frågor skapats med hjälp utav 

att titta på vad Grunig och Hunt samt Mergel säger angående interaktion. Grunig och 

Hunt (1984) trycker på vikten utav ömsesidig kommunikation, att både lyssna, låta alla 

komma till tals och uppmuntra till delaktighet. Mergel som är nämnd i den tidigare 

forskningen påpekar samma vikt utav dessa aspekter. Mergel har även utvecklat det ett 

steg och ligger därför till grund för frågorna. Mergel (2013a) tog fram en strategi för att 

skapa interaktion utifrån sina studier där hon menar på att om en myndighet ställer 

frågor i sina inlägg samt svarar på kommentarer så ökar interaktionen mellan myndighet 

och intressent. Detta delades upp i två olika frågor i vår frågeställning. Det blev även två 

frågor i vårt analysschema där den ena handlade om att se om kommunen ställer frågor i 

sina inlägg och den andra frågan berör när en kommun får en fråga på sitt inlägg och om 

de då svarar på kommentaren. Mergel är inte den enda som påpekar vikten av att se 

kommunikationen på sociala medier ur denna synvinkel utan även Evans. Den sista 

frågan i frågeställningen fortsätter i samma spår som den innan och handlar om 

kommuner och om de uppmanar sina följare att lämna sina åsikter. Mergel anser att det 

finns stora fördelar med att kartlägga vilka en kommuns följare är och vad de har för 

synpunkter, vilket sedan kan användas för att skapa en bättre interaktion. Med det 

Mergel (2013a) menar i åtanke undersökte vi om kommunerna uppmanar sina följare till 

att lämna en åsikt. Till exempel, vart är din favorit plats i Finspång?  
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För att vi skulle kunna mäta graden av engagemang så använde vi oss av Golbeck 

(2013) som har tagit fram en formel för att få fram engagemangsgraden, i 

operationaliseringen resulterade det i en variabel där vi kodade hur många följare varje 

Facebook sida hade. Dessutom i Golbecks (2013) formel så behöver man även addera 

antal gillningar, delningar och kommentarer för att få ut ett resultat. Gillningar gjorde vi 

om till reaktioner eftersom detta är ett nytt tillägg i Facebooks funktioner men har 

samma innebörd som gillningar och ansågs vara likvärdiga. 

 
 

3.4 Urval och avgränsningar  

För att vi skulle kunna generalisera studiens resultat så använde vi oss av ett 

slumpmässigt urval. Enligt Esaiasson et al. (2012) är det bästa sättet att göra ett 

totalurval där man skulle inkludera hela populationen, vilket inte var möjligt för denna 

studie eftersom vårt material hade blivit för stort och därav ansåg vi att ett slumpmässigt 

urval var lämpligt.  

 

Avgränsningen vi gjorde var som sagt 30 kommuner med 15 inlägg var. Att vi valde 

just detta antal berodde på att vi ansåg oss få ihop tillräckligt med information för att 

kunna göra en generalisering. De inlägg som hade ljudfiler i sig, exempelvis en ljudfil 

från P4, valde vi att inte ha med i undersökningen eftersom det endast forekom två 

gånger. Samma sak gäller när en kommuns inlägg var ett evenemang, det fanns inte 

forskning varför vi skulle undersöka evenemang och därför var det inte relevant för vår 

forskning.  

 

3.5 Figurer 

Vi valde att redovisa vårt resultat med hjälp av figurer eftersom det enligt Backman 

(2008) är det mest informationsrika sättet att göra en vetenskaplig rapport på. Backman 

(2008) nämner även att figurer är ett av tre tillfällen i en vetenskaplig rapport där 

läsaren gärna stannar upp och granskar mer noggrant. Därför valde vi att lägga 

uppmärksamhet vid figurerna. Studiens resultat sammanställdes i stapeldiagram. 
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3.6 Undersökningens kvalitet 

Denna del fungerar som ett komplement till de resonemang som förts löpnde angående 

studiens kvalitet i kapitlet. Vi anser att studiens validitet är hög eftersom den data vi 

analyserat är relevant i förhållande till problemformuleringen. För att undersöka det vi 

ämnat undersöka utgick vi från vår frågeställning och syftet, som formats av den teori 

som presenterades tidigare när vi konstruerade analysschemat. För att få en övergripande 

bild av hur kommuner interagerar med sina följare undersökte vi 450 inlägg, samt 

antalet delningar, kommentarer och reaktioner som tillhörde respektive inlägg som 

publicerats på Facebook från kommunernas Facebooksidor. Dessutom kodade vi antalet 

följare varje kommun hade för att kunna tillämpa Golbecks teori om engagemangsgrad 

på resultatet.  

 

Det finns en risk att forskare kommer fram till olika resultat eftersom människor 

uppfattar omvärlden på olika sätt men genom att noggrant utarbeta definitioner till 

analysschemat gav det studien en högre reliabilitet.  

 

3.7 Forskningsetiska åtaganden 

Vi anser att vår forskning erhåller god forskningssed då Vetenskapsrådets (2016) 

kriterier följs noggrant. Inga privatpersoner bör påverkas på ett negativt sätt eftersom 

studien granskar material i form av reaktioner, kommentarer, delningar och inlägg. Vi 

analyserar inte personerna bakom interaktionerna utan snarare hur de interagerat med 

kommuners inlägg. Vi valde att anonymisera privatpersoner som kommenterat, reagerat 

på eller delat de inlägg som illustreras i uppsatsen för att inte direkt koppla någon 

privatperson till studien. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar vi studiens empiriska resultat. Dels redovisar vi för den empiri 

som vi använder som utgångspunkt för att besvara frågeställningen och dels utvärderar 

vi vad denna empiri egentligen innebär. Vi redogör för vad dessa empiriska resultat 

betyder med hjälp av den tidigare presenterade teorin. 

 

4.1 Inläggens format, interaktion och engagemang 

I denna studie analyserades 450 inlägg varav 73 % av inläggen visade sig innehålla bild 

och text, 21 % innehöll enbart text och 6 % var video och text. Det vanligaste sättet var 

att kommunicera med bild och text i sina inlägg bland kommunerna. De 30 kommuner 

som har ingått i denna studie har totalt 152 521 följare tillsammans. 

  

Figur 4. 

 

De olika formaten som presenterades ovan genererar olika genomsnittliga reaktioner. 

När en video har publicerats på en kommuns Facebooksida så genererar det 

genomsnittligt 61 reaktioner vilket är en aning mer än vad inlägg med bild och text gör. 

Men som tidigare visats så är förekomsten av video och text betydligt mindre än vad 

förekomsten av inläggsformatet bild och text. Tittar vi på vilket inlägg som har fått det 

högsta antalet reaktioner så är det just bild och text som genererade 1760 reaktioner. Ett 

inlägg som innehöll video och text har som högst fått 427 reaktioner och ett textinlägg 

har som högst genererat 205 reaktioner. Figur 5 gestaltar det genomsnittliga 

reaktionsantalet per inläggsformat.   
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Figur 5. Visar genomsnittet reaktioner som de olika inläggsformaten fått. 

 

Det är dock inte bara när det gäller reaktioner som det varierar beroende på 

inläggsformatet. Gällande kommentarer så kommenteras det generellt mer på inlägg 

som innehåller enbart text. Till skillnad från reaktioner är det istället inom denna 

kategori video och text som framkallar minst kommentarer.  

 

Figur 6. Visar genomsnittet kommentarer som de olika inläggsformaten fått 
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Antalet delningar ser även den annorlunda ut till skillnad från de andra tabellerna där 

text och video och text är de två inläggsformat som lockar fram lika många delningar 

medan bild och text genomsnittligt ger 4,6 delningar.  

 

 

Figur 7. Visar genomsnittet delningar som de olika inläggsformaten fått. 

 

Det sammanställda antalet reaktioner, delningar och kommentarer per inläggsformat är 

sammanställt i figur 8. Bild och text har mest engagemangsaktiviteter som delningar, 

reaktioner och kommentarer. 

 

Figur 8. Visar den totala mängd reaktioner, delningar och kommentarer  

varje format fått. 
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4.1.1 Analys 

I resultatet kan det utläsas att video och text är det format som totalt har engagerat 

kommunernas följare mest i förhållande till de 25 (6 %) gånger som det formatet har 

publicerats. Appliceras Golbecks (2013) analysverktyg så kommer resultatet se 

annorlunda ut. När vi mäter engagemangsgraden, likt Golbeck (2013) då delningar, 

kommentarer och reaktioner adderas och delas på antalet följare så resulterar det i att 

bild och text engagerar något mer än vad video och text. Inläggsformatet text är det 

format som genererar den lägsta engagemangsgraden men även minst engagemang 

överlag. Nedan i figur 11 kan det avläsas hur stor engagemangsgrad de olika formaten 

genererar.  

 

 

Figur 9. Visar engagemangsgraden i genomsnitt för de olika formaten. 

 

När vi presenterade vilket inläggsformat som genererade i genomsnitt mest reaktioner 

per inlägg så var det video och text som i sin tur hamnade på 61 reaktioner per inlägg. 

Ett inlägg som genererar många reaktioner enligt Evans (2010) visar för andra att 

innehållet är intressant. Första steget i en relation och interaktion på sociala medier är 

just att reagera på innehållet. Appliceras vi det Mergel (2013b) skriver på resultatet så 

skapar kommuner sig mest trovärdighet genom att publicera video och text, när 

kommunen får många inlägg på deras inlägg så visar de på en transparens. Larsson 

(2014) menar att organisation och följare behöver ha samma intressen för att en 

interaktion ska uppnås, appliceras det Larsson menar på resultatet så innebär det att 

information som publiceras i form utav video och text är det som möter följarnas 
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intressen bäst. Tillämpar vi det Evans (2010) skriver på resultatet så är video och text 

det format som utbildar publiken, med störst inverkan att delta. Det innebär att det är 

vägen in för att bli aktiva medlemmar som senare deltar i kreativa och samverkande 

processer. Video och text i det avseendet är ett bra format att använda för att börja 

bygga gemenskap.  

 

Det inläggsformat som genererade mest kommentarer i genomsnitt var inlägg med 

enbart text som fick 5 kommentarer per inlägg. Det är viktigt att få sina följare att 

kommentera de inlägg som publiceras för att låta alla parter i en relation komma till tals. 

När både kommun och följare kommenterar inlägg som publiceras så ökar det sociala 

ansvarstagandet. (Grunig, 2009) Eftersom inlägg med formatet text är det format som 

genererar mest kommentarer är det också det format som skapar mest delaktighet. När 

följarna kommenterar känner de att de har gjort något betydelsefullt (Evans, 2010) vilket 

i sin tur leder till att relationen blir mer ömsesidig och meningsfull (Grunig, 2009). Om 

kommunerna i Sverige är intresserade av att skapa en delaktighet och om de är 

intresserade av att veta vad följarna tycker så är inläggsformatet text det som lämpar sig 

bäst. Det som också uppstår i och med att ett inlägg får kommentarer är en 

tvåvägskommunikation som Mergel (2013b) menar skapar samråd och tillfredsställelse. 

Som det ser ut idag bland Sveriges kommuner så är det inlägg av enbart textinnehåll 

som skapar den största delaktigheten, bild och text kommer långt efter.  

 

Fortsätter vi att titta på Mergels (2013b) tredje del så handlar den om delningar. I 

resultatet presenterades det att video och text delades lika ofta som text gjorde i 

genomsnitt, detta innebär att dessa två format enligt Mergel är bra att använda för att 

skapa nya nätverk och är bra för samhällsbyggande. Det som sker är att intressenter 

samverkar tillsammans med kommunen.  

 

Att bild och text är det inläggsformat som totalt har flest delningar, kommentarer och 

reaktioner går hand i hand med att Sveriges kommuner idag väljer att använda sig av det 

inläggsformatet i majoriteten av sina inlägg. 
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4.2 Svar från kommunen 

Av de 450 analyserade inläggen var det 80 tillfällen där frågor riktades till kommunen. 

Resultatet visar att kommuner oftare svarar på frågor än att de inte gör det, 79 % av de 

tillfällena svarade kommunen.  

 

4.2.1 Analys 

Om vi tillämpar det Grunig menar kan vi förklara resultatet som att kommunen skapar 

ömsesidig förståelse och respekt mellan följarna och dem själva. Genom att svara på 

kommentarer blir kommuner jämställda med privatpersonerna. Genom att lyssna till 

omvärlden och låta privatpersoner komma till tals bidrar det till en god kommunikation. 

(Grunig & Hunt, 1984) En meningsfull relation där båda parter är delaktiga. Applicerar 

vi det Evans (2010) skriver betyder det att kommunerna uppnår högre engagemang hos 

följarna. Det är väsentligt att uppmuntra följarna och ge dem möjligheter att engagera 

sig i det som sker. Man vill att de ska delta i kommunikationen för att på så sätt bygga 

en gemenskap mellan kommunerna och invånarna. Om kommunerna svarar på 

kommenterar så bidrar det till engagemang. Evans (2010) ser det även som en viktig del 

av engagemangsprocessen där den högsta graden är att tillhandahålla de synpunkter som 

medborgarna har angående kommunen. Det är därför viktigt att kommunen erhåller 

kommentarer från dess följare, dels för att det är viktigt att ta reda på vad de har för 

synpunkter och intressen men dels för att ett större engagemang från medborgare bidrar 

till den goda relationen. Det finns goda skäl att svara i hög grad eftersom kommunen 

uppmuntrar till en dialog. Mergel (2013b) talar om deltagandet, att om det uppnås ges 

möjlighet för medborgarna att delta i diskussioner om politiska beslutfattningar. Det är 

det engagemanget kommuner vill kunna uppnå med att finnas på sociala medier i 

enlighet med E-delegationen (2010). Genom att kommuner i Sverige idag svarar till den 

största delen på de frågor de får, så visar de även på den öppenhet och möjlighet till 

dialog som önskas uppnå. Dessutom blir det en mer personlig relation mellan följarna 

och kommunerna. 

 

4.3 Kommunen ställer frågor 
Av studiens 450 analysenheter hade kommunerna ställt 97 stycken frågor. 

Undersökningen fann att kommuner oftare inte ställer någon fråga till medborgarna i 

deras inlägg, 78 % ställs inga frågor i inläggen. 
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4.3.1 Analys 

Om vi applicerar det Larsson (2014) skriver om den symmetriska tvåvägsmodellen på 

resultatet betyder det att kommunerna inte gör tillräckligt för att skapa förståelse för vad 

intressenternas intressen eller behov är. Då är det svårt att uppnå den ömsesidiga 

meningsfullheten. Om man inte ställer frågor så missar man att interagera med sina 

intressenter och skapar inte engagemang (Grunig, 2009). Detta berör även samverkan 

som Mergel (2013b) tar upp i studien A framework for interpreting social media 

interactions in the public sector där en del av att använda hela sociala mediets kapacitet 

handlar om att man kan öka ett utbyte med medborgare, använda det som ett verktyg för 

att få reda på intressen och även komma fram till nya innovativa idéer. Avsaknaden av 

detta är tydlig, vilket enligt ovannämnd teori inte tyder på att man utnyttjat de resurser 

som erbjuds till full kapacitet för att skapa ett engagemang och bygga en god relation.  

 

4.4 Uppmuntra om att lämna åsikter 
Det var 11 tillfällen då kommunerna uppmanade följarna till att uttrycka sin åsikt. 2 % 

av inläggen innehöll uppmaningar om att lämna åsikter. 

 

4.4.1 Analys 

Tillämpar vi det Evans (2010) menar på resultatet kan vi se att genom att kommunerna 

inte uppmuntrar till att skapa diskussion och lämna åsikter betyder det att kommunerna 

inte ger intressenterna de verktyg och stöd de kräver för att engagera sig. I och med att 

de inte gör det så faller det sig inte naturligt för följarna att uppnå samverkan. På så vis 

så går kommunen miste om deras följares synpunkter och precis som vi skrev tidigare är 

det fördelaktigt att ta reda på följarnas intressen och lyssna till deras behov. Genom att 

applicera det Grunig och Hunt (1989) skriver om den symmetriska tvåvägsmodellen så 

har kommunerna svårt att skaffa sig en ömsesidig förståelse, för att de inte uppmuntrar 

följarna att lämna åsikter. 
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4.5 Sammanfattning 

För att få en överblick av resultaten har vi sammanfattat huvudtendenserna i det som 

framkommit av empirin och analysen. Stycket nedan är en summering av svaren på de 

bakomliggande frågeställningarna, huvudfrågeställning: Vilka format och innehåll 

använder kommuner i sina Facebookinlägg? och frågeställning: Beroende på format, 

hur ser interaktionen och engagemanget ut?  

 

I denna studie analyserades 450 inlägg varav 73 % av inläggen visade sig innehålla bild 

och text, endast 21 % innehöll enbart text och 6 % var video och text. Video och text 

genererade mest reaktioner per inlägg i genomsnitt, det är det inläggsformat som möter 

följarnas intressen bäst och visar även andra följare att inlägget är intressant. Video och 

text ger mest trovärdighet och transparens. Det inläggsformat som genererade mest 

kommentarer i genomsnitt var inlägg med enbart text som i genomsnitt fick 5 

kommentarer per inlägg. Formatet text är det format som skapar mest delaktighet och 

gör att relationen blir mer ömsesidig och meningsfull. För att skapa delaktighet så är 

inläggsformatet text det som lämpar sig bäst. Text och video och text är de två 

inläggsformat genererar lika många delningar medan bild och text enbart genomsnittligt 

ger 4,6 delningar. Dessa två format är bra att använda för att skapa nya nätverk och är 

bra för samhällsbyggande. Resultatet visar att kommuner oftare svarar på frågor än att 

de inte gör det, 79 % av de tillfällena kommunerna fick frågor svarade kommunerna. 

Kommunerna skapar ömsesidig förståelse och respekt mellan följarna och dem själva. 

Kommuner blir som jämställda med privatpersonerna och skapar en meningsfull 

relation där båda parter är delaktiga. Kommunerna uppnår högre engagemang hos 

följarna. Genom att svara så skapas en mer personlig relation parterna sinsemellan, 

uppmuntran till dialog visar på öppenhet. Engagemanget som skapas genom att svara på 

frågor är till grund för en gemenskap och god relation mellan följare och kommun. 

Undersökningen fann att kommuner oftare inte ställer någon fråga till medborgarna i 

deras inlägg, 78 % ställs inga frågor i inläggen. Kommunerna gör inte tillräckligt för att 

skapa förståelse för vad intressenternas intressen är eller deras behov. De missar att 

interagera med sina intressenter och skapar inte engagemang. De utnyttjar inte de 

resurser som erbjuds till full kapacitet för att skapa ett engagemang och bygga en god 

relation. Det var 2 % av tillfällena då kommunerna uppmanade följarna till att uttrycka 

sin åsikt. Kommunerna ger inte intressenterna de verktyg och stöd de kräver för att 

engagera sig. I och med att man inte gör det så faller det sig inte naturligt för följarna att 

uppnå samverkan. De går miste om deras följares synpunkter. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet som undersökningen har genererat och den 

betydelse detta kan ha i sin förlängning. Vi ger förslag på fortsatt forskning inom 

området med utgångspunkt från denna undersökning. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur kommuner i Sverige interagerar med deras 

följare på Facebook. De aspekter som stod i fokus var att se på interaktion och 

engagemang. Tidigare forskare hade tagit fram att inläggsformatet bild och text var det 

som genererade mest engagemang, det var även det formatet som kommunerna använde 

mest frekvent. Bild och text var det format som i denna studie fick den högsta 

engagemangsgraden vilket då stämde överens med det som Brookes (2010) kom fram 

till. Att engagemangsgraden blev högst för inläggsformatet bild och text kan ha att göra 

med att det publicerades så pass mycket oftare än de andra inläggsformaten. Adderas 

istället de genomsnittliga kommentarerna, delningarna och reaktionerna per inlägg kan 

vi snabbt se att det är video och text som genererar mest engagemang. Vikten att veta 

vad för slags inläggsformat som genererar vad är stor för att kunna arbeta med en 

strategisk kommunikation, att kunna använda rätt format vid rätt tillfälle och för att 

kunna åstadkomma det man vill uppnå med sin kommunikation. Grunig (2009) tog upp 

de möjligheter som sociala medier ger för att skapa en strategisk 

tvåvägskommunikation, men att man istället idag fortfarande använder sociala medier på 

samma sätt som man gjort med de föregående medierna. När vi ser på resultatet kan vi 

se att det finns en tendens till detta, exempelvis är video och text det format som 

publiceras minst, men ändå är det de format som faktiskt genererar störst engagemang 

per inlägg och interaktionen mellan kommun och följare är som störst.  

 

En annan viktig del utav kommunikationen på sociala medier handlar om interaktionen, 

som Grunig (2009) påpekar bör inte kommunikationen enbart vara enkelriktad och med 

fokus på att få ut information. Det är viktigt att skapa en interaktion och delaktighet med 

följarna för att skapa en relation. Svenska kommuner svarar på de kommentarer de får i 

en utsträckning på 79 %. Eftersom det inte finns något material att jämföra med får 

förnuftet ta plats. Vi anser att det är ett ganska bra resultat eftersom svarsfrekvensen är 

någorlunda hög. Visserligen finns det ett bättringsområde då kommunerna inte svarar på 

alla kommentarer. Det är viktigt att kommunerna svarar på de frågor som ställs till dem, 

genom att de svarar skapar de förståelse för varandra. Interaktionen blir också mer 

meningsfull om det är en tvåvägskommunikation (Grunig & Hunt, 1984). Kommunerna 
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är i övrigt ganska dåliga på att uppmuntra till interaktion och engagemang från deras 

följare. I 22 % av fallen ställer kommunerna någon sorts fråga. Återigen finns det ingen 

tidigare forskning som vi kan jämföra mot, men med tanke på att Evans (2010) säger för 

att engagera sina följare så krävs det att redskap och uppmuntran till det kommer från 

kommunen så kan vi påstå att kommunernas resultat är dåligt. Genom att inte ställa 

några frågor i majoriteten av inläggen så använder de sig inte utav den symmetriska 

tvåvägsmodellen som lämpar sig för sociala medier. Ännu sämre var kommuner på att 

uppmana sina följare till att lämna åsikter och skapa diskussion. Det är väldigt 

problematiskt eftersom målet med att finnas på Facebook var att nå ut till nya 

målgrupper och att få följarna (medborgarna) att bli mer delaktiga i beslutsprocesser.  

 

Den totala engagemangsgraden kommuner har på deras Facebooksidor är låg i 

förhållande till antalet följare och visar därför på ett dåligt resultat. Kommuner i Sverige 

är alltså inte tillräckligt bra på att engagera deras följare i den mån som egentligen hade 

önskats utav riksdagen. Att resultatet ser ut som det gör idag kan vara en följd utav att 

kommunerna inte använder hela sociala mediets kapacitet. Man utnyttjar inte 

tvåvägskommunikationen som Facebook ger möjlighet till att skapa. När inläggen är 

formade på ett sätt som inte uppmuntrar till interaktion så kommer kommunikationen 

fortsättningsvis att vara enkelriktad. Med hjälp utav den tidigare forskningen och det 

resultat som indikerar på att kommuner inte använder sig utav hela verktygets kapacitet 

när det gäller att bygga relationer, kan ha att göra med att utvecklingen för kommuners 

kommunikation på sociala medier inte kommit så långt.  

 

Med tanke på att resurser läggs på att kommuner ska finnas på Facebook så utgår vi 

ifrån att de vill ha en lyckad interaktion. För att få en lyckad interaktion och relation till 

sina följare är det viktigt att kommunerna når alla sorters engagemang. Önskan är att 

uppnå en tvåvägskommunikation där både samspel och samverkan äger rum. Ta reda på 

vad som intresserar deras följare och även ta del av deras synpunkter. Därför påpekar vi 

vikten av användandet av alla dessa format och strategier. Interaktionen idag mellan 

kommun och följare kan förbättras. Om interaktionen inte förbättras är det bara målet 

om att finnas på samma plattform/kanal som den breda målgruppen kan uppnås. För att 

skapa den goda relationen som de vill åstadkomma gäller det att uppmuntra till och visa 

intresse för följarna.  
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En möjlig förklaring till att interaktionen och sättet de arbetar med för att skapa goda 

relationer ser ut idag kan vara att sociala medier idag är så pass etablerade att en 

uppfattning om en självklarhet att som kommun finnas på Facebook skapas, men att 

anledningen till varför kommunerna ska finnas på Facebook glöms bort. Det kan vara så 

som även tidigare forskare påpekat att resurserna inte är tillräckliga och därför har de 

inte satsat ordentligt på strategierna bakom sin kommunikation på Facebook. Detta är 

något vi spekulerat i eftersom vi inte kan påvisa om detta stämmer för att det krävs 

vidare forskning i form av en kvalitativ forskning angående anledningarna bakom 

interaktionerna. 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 
Vi studerade vilka format och innehåll kommuner använder i sina Facebookinlägg och 

hur interaktionen och engagemang ser ut i förhållande till format. Mer forskning behövs 

för att öka förståelsen för hur interaktionen mellan kommun och följare ser ut på sociala 

medier. 

 

I den här undersökningen studerades antalet kommentarer i kommentarsfälten och 

huruvida kommuner svarade på frågor från följare. En annan intressant aspekt skulle 

vara att undersöka själva dialogen mer noggrant. Genom att analysera dialogen skulle 

detta kunna visa hur myndigheter kommunicerar, använder språk och ord. Detta skulle 

kunna ge en bild av hur  mening skapas i relation till olika relevanta sammanhang 

mellan invånare och myndigheter på sociala medier. 

 

Denna undersökning har inte kunnat göra uttalanden utöver vilka inläggsformat, och till 

viss del innehåll, som genererar vad för engagemang. Under forskningens gång 

uppfattade vi ett utökat mönster i vad inläggen innehöll men det var inget vi kunde 

redovisa för i den här uppsatsen. Att kunna kategorisera inläggen efter innehåll, utöver 

om kommunen ställer frågor och uppmuntrar till diskussion, skulle det kunna resultera i 

en skarpare uppfattning om vad som genererar engagemang och på så vis också visa hur 

kommuner interagerar med sina invånare. En framtida kvalitativ studie som undersöker 

och kategoriserar inlägg skulle vara av stort värde. 
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Bilagor 

Bilaga A – Analysschema 

V. 1 - Kommun  

V. 2 - Datum  

V. 3 - Följare  

V. 4 - Format 

1. Bild och text 

2. Video och text 

3. Text 

V. 5 - Reaktioner  

V. 6 - Delningar 

V. 7 - Kommentarer  

V. 8 - Frågor  

1. Ja 

2. Nej 

V. 9 - Svar  

1. Ja  

2. Nej 

V. 10 - Lämna åsikter samt synpunkter 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 II 

 

Bilaga B – Kodbok 

V. 1 - Kommun  

Vilken kommun det är - till exempel Hedemora. 

 

V. 2 - Datum  

Datumet när inlägget publicerades - till exempel 2015-05-01. 

 

V. 3 - Följare  

Antal följare kommunen har - till exempel 1702. 

 

V. 4 - Format 

Det format inlägget har. Består det av både text och bild kodas det som 1. Bild och text. 

Har inlägget en video och text kodas det som 2. Video och text. Om inlägget endast 

består av text kodas det som 3. Text. 

 

V. 5 - Reaktioner  

Antal reaktioner inlägget fått, det vill säga alla gilla-, älska-, haha-, wow-, ledsen- och 

argmarkeringar. Till exempel 130. 

 

V. 6 - Delningar 

Antal delningar inlägget fått - till exempel 41. 

 

V. 7 - Kommentarer  

Antal kommentarer inlägget fått - till exempel 26. Här är det viktigt att verkligen räkna 

antalet kommentarer eftersom Facebook kan vara missvisande när det kommer till hur 

många svar som ligger som underkategori till kommentarer. 

 

V. 8 - Frågor  

Om kommunen ställer en fråga eller inte i inlägget. Till exempel Behöver du hjälp med 

cykeln innan du vågar dig upp på sadeln?   

 

 

 

 



  
 

 III 

V. 9 - Svar  

Om kommunen svarar om någon av följarna ställer en fråga till kommunen i inlägget. 

Det är viktigt att granska om frågan riktar sig till kommunen och/eller berör kommunen. 

Frågor till andra användare är således inte frågor till kommunen.  

 

V. 10 - Lämna åsikter samt synpunkter 

Om kommunen uppmanar följarna att lämna åsikter eller synpunkter. Till exempel 

Vilken är din favorit i Malung? Det som skiljer denna variabel från variabel 8 är att se 

om kommunens fråga kräver någonting mer än ett ja- eller ett nejsvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 IV 

 

Bilaga C – Kommuner 

 Stora 

Malmö Stad   https://facebook.com/malmostad 

Linköpings kommun  https://facebook.com/linkopingskommun 

Umeå kommun  https://www.facebook.com/umeakommun/ 

Huddinge kommun  https://facebook.com/Huddingekommun 

Karlstads kommun  https://www.facebook.com/karlstadskommun/ 

Växjö kommun  https://www.facebook.com/vaxjokommun/ 

Kungsbacka kommun  https://www.facebook.com/kungsbackakommun/ 

Kalmar kommun  https://www.facebook.com/kalmarkommun/ 

Upplands Väsby kommun  https://facebook.com/upplandsvasby 

Strängnäs kommun  https://www.facebook.com/strangnas/ 

 

Mellan 

Ystads kommun  https://www.facebook.com/ystadkommun/ 

Mjölby kommun  https://www.facebook.com/mjolbykommun/ 

Köpings kommun  https://www.facebook.com/kopingskommun/ 

Stenungsunds kommun  https://www.facebook.com/stenungsundskommun/ 

Finspångs kommun  https://www.facebook.com/finspang.se/ 

Gällivare kommun  https://www.facebook.com/gellivare.se 

Hallstahammars kommun  https://www.facebook.com/hallstahammarskommun/ 

Hammarö kommun  https://www.facebook.com/hammaro.se/ 

Hedemora kommun  https://www.facebook.com/hedemorakommun/ 

Lilla Edets kommun  https://www.facebook.com/lillaedetskommun/ 

 

Små 

Bromölla kommun  https://www.facebook.com/bromollakommun/ 

Forshaga kommun  https://www.facebook.com/forshagakommun/ 

Vårgårda kommun  https://www.facebook.com/vargardakommun/ 

Malung-Sälens kommun  https://www.facebook.com/MalungSalensKommun/ 

Ånge kommun  https://www.facebook.com/angekommun/ 

Mullsjö kommun  https://www.facebook.com/Mullsjokommun/ 

Orsa kommun  https://www.facebook.com/OrsaDalarna/ 

https://facebook.com/malmostad
https://facebook.com/linkopingskommun
https://www.facebook.com/umeakommun/
https://facebook.com/Huddingekommun
https://www.facebook.com/karlstadskommun/
https://www.facebook.com/vaxjokommun/
https://www.facebook.com/kungsbackakommun/
https://www.facebook.com/kalmarkommun/
https://facebook.com/upplandsvasby
https://www.facebook.com/strangnas/
https://www.facebook.com/ystadkommun/
https://www.facebook.com/mjolbykommun/
https://www.facebook.com/Kopingskommun/
https://www.facebook.com/stenungsundskommun/
https://www.facebook.com/finspang.se/
https://www.facebook.com/gellivare.se
https://www.facebook.com/hallstahammarskommun/
https://www.facebook.com/hammaro.se/
https://www.facebook.com/hedemorakommun/
https://www.facebook.com/lillaedetskommun/
https://www.facebook.com/bromollakommun/
https://www.facebook.com/forshagakommun/
https://www.facebook.com/vargardakommun/
https://www.facebook.com/MalungSalensKommun/
https://www.facebook.com/angekommun/
https://www.facebook.com/Mullsjokommun/
https://www.facebook.com/OrsaDalarna/


  
 

 V 

Storumans kommun  https://www.facebook.com/storumanskommun/ 

Högsby kommun  https://www.facebook.com/hogsby/ 

Övertorneå kommun  https://www.facebook.com/overtornea/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/storumanskommun/
https://www.facebook.com/hogsby/
https://www.facebook.com/overtornea/


  
 

 VI 

 

Bilaga D – Material 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


