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Abstract  

Over the past few years, more and more Swedish municipalities have chosen to establish a 

presence on social media with Facebook in particular in order to expand their communication 

with their citizens. At the same time, the level of citizen participation in local democratic and 

political processes has been low. With social media, an opportunity has been created for 

municipalities to reach out to a larger part of their audiences and get them more involved in the 

municipal operations that affects the daily lives of the citizens. The purpose of this study is to 

examine how municipalities within Uppsala County are utilizing Facebook to communicate 

with their citizens. The research questions are as following: “How does the municipalities 

communication on Facebook correspond with their communication documents” and “How 

does the municipalities communicate with their citizens based on representation and 

engagement?”  

The theoretical framework for this study is based on Ines Mergels theory on social media use 

and adoption among government organizations. The methods consist of a quantitative as well 

as a qualitative content analysis. In total, there were 100 Facebook posts examined with the 

main result showing that the municipalities generally do not focus on using Facebook posts as 

a way to increase democratic participation directly on Facebook. Rather, they use Facebook 

posts to inform citizens about democratic and political events happening in the real world. This 

study provides the perspective of eight different municipalities and by doing so contributes 

with a broader picture of how Swedish municipalities communicate with their citizens through 

Facebook.   
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1. Inledning  

1.1 Introduktion  

Under de senaste åren har kommuner i allt större utsträckning fattat beslut om att främja dialog 

med sina medborgare. Det svenska samhället står inför en rad utmaningar som bland annat 

urbanisering, migration och globalisering och i och med dessa utmaningar har det skapats ett 

behov att möjliggöra ett större kommunikativt deltagande i den rådande samhällsutvecklingen 

för Sveriges medborgare. Kommuner och andra organisationer inom offentlig sektor ser där 

med ett behov att få en bättre förståelse för medborgarnas värderingar, behov och åsikter samt 

att ge en röst till de som vanligtvis inte får sin röst hörd (SKL, 2014). 

Sedan millenniumskiftet och framåt har en mängd nya digitala kommunikationsplatformer 

grundats och förutsättningarna för att föra dialog har förändrats drastiskt, men redan under 90-

talet inleddes en debatt gällande internets potential att främja demokratin, en debatt som med 

tiden utvecklats till att fokusera på Web 2.0 och sociala medier (Dahlgren, 2013, s 49). 

Optimistiska förespråkare brukar peka på hur sociala medier kan främja medborgerlig 

kommunikation i samhället och skapa större politiskt deltagande, medan skeptiker istället menar 

att politiskt engagemang prioriteras väldigt lågt jämfört med sociala mediers andra 

användningsområden samt att medierna har blivit genomkommersialiserade med 

marknadsföring och reklam (Dahlgren, 2013, s 50).  

Oavsett hur man ställer sig till denna debatt är det svårt att förneka det enorma genomslag 

sociala medier har haft på hur människor kommunicerar med varandra och tar del av 

information. Under flera års tid har sociala mediers popularitet i Sverige fortsatt att växa och 

används idag av 81 procent av Sveriges befolkning (iiS, 2017). I takt med detta har även sociala 

mediers roll som källa för information vuxit med Facebook som en Sveriges nu största nyhets- 

och informationskällor (ibid). 

Med den snabba utvecklingen av sociala medier har kommuner behövt se över och uppdatera 

deras existerande strategier för hur kommunikationen med deras medborgare bör föras och det 

är i och med detta som det är intressant att undersöka huruvida svenska kommuner tar vara på 

de interaktionsmöjligheter som sociala medier erbjuder för att öka medborgarens inflytande i 

den kommunala verksamheten. Den offentliga sektorn ser en stark potential inom användandet 

av sociala medier, därför är det relevant att se hur denna potential utnyttjas eller eventuell sätts 

åt sidan för mer traditionella tillvägagångssätt för att föra kommunikation på sociala medier. 
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I dagsläget finns det en större mängd forskning som undersökt hur offentlig sektor 

kommunicerar på sociala medier, bland annat om hur myndigheter sprider information och 

skapar delaktighet på sociala medier samt betydelsen av strategier och policyer. Samtidigt finns 

det en brist på forskning som undersökt vad kommuner och andra typer av myndigheter 

kommunicerar ut rent innehållsmässigt på sociala medier. Likväl fattas det forskning på hur 

kommuner förhåller sig till sina egna kommunikativa strategier och policyer i relation till hur 

de faktiskt kommunicerar på sociala medier. 

Av dessa anledningar är det av intresse att genomföra en studie som undersöker de 

innehållsmässiga aspekterna av kommuners externa kommunikation på ett socialt medium samt 

en djupare insyn mellan kommuners bakomliggande strategiska mål i förhållande till hur de 

kommunicerar i verkligheten. 

Genom att undersöka ett flertal svenska kommuner bidrar studien till en ökad kunskap och 

förståelse för vad som kännetecknar de innehållsmässiga aspekterna i myndigheters externa 

kommunikation på ett socialt medium. Dessutom ges det kunskap för hur organisationer inom 

offentlig sektor förhåller sig till sina egna planer och strategier vid kommunikation på sociala 

medier. Därav faller studien inom ett samhällskommunikativt forskningsområde som fokuserar 

på myndigheters externa kommunikation på digitala plattformar.  

1.2 Problemformulering  

Som nämnt i inledningen har möjligheten för medborgare att delta i och påverka det lokala 

samhällets utveckling blivit en allt viktigare fråga för kommuner i syfte att utveckla ett hållbart 

samhälle och skapa tillit till det demokratiska systemet (SKL, 2017a). Undersökningar visar att 

det finns ett intresse bland Sveriges befolkning att vara delaktiga i och påverka lokala frågor, 

men att det samtidigt är väldigt få som väljer att delta i medborgardialoger (SKL, 2014, s 10).  

I och med att allt fler människor väljer att engagera sig på digitala plattformar som sociala 

medier finns det en möjlighet för kommuner att göra medborgardialoger mer lättillgängliga än 

någonsin genom att utnyttja digitala funktioner som inte kräver en fysisk närvaro för att föra 

dialog. På grund av detta är det därför intressant att dels undersöka hur kommuner använder ett 

socialt medium grundat på idén av interaktion mellan människor för att få människor mer 

engagerade i den kommunala verksamheten, men också hur idén om delaktighet reflekteras i 

kommunernas kommunikativa planer och strategier. Om en kommun hävdar i sina 

kommunikationsplaner att de ser utökandet av digitalt engagemang med medborgare som en 

central del i deras strategi utan att det efterlevs i den verkliga kommunikationen innebär det att 
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det finns en problematik inom organisationen som hindrar dem från att kommunicera så som 

de strävar efter. Om medborgare uppfattar det som att kommunen arbetar för att integrera 

medborgarna i det digitala samtalet men upplever att det inte stämmer i verkligheten finns det 

en potentiell risk att det påverkar medborgarnas förtroende gentemot kommunen. Dessutom 

kan kommuner gå miste om värdefulla synpunkter och förslag genom att begränsa 

medborgardialoger till fysiska träffar och inte tar vara på den digitala publiken.      

Samtidigt som kommunerna vill få sina medborgare mer inkluderade i samhällsutvecklingen 

har de också ett ansvar att bidra med information kring de samhällsfunktioner som kommuner 

ansvarar för, som exempelvis utbildning, äldreomsorg och socialtjänst (SKL, 2017b). Eftersom 

sociala medier, och särskilt Facebook har blivit en viktig informations- och nyhetskanal för en 

stor del av Sveriges befolkning är det också av intresse att undersöka vad för typ information 

kommuner väljer att sprida via Facebook och hur mycket utrymme som ges till att skapa 

delaktighet med sina medborgare. 

  

Ines Mergel är professor inom forskningsområdet offentlig administration och har genomfört 

en omfattande mängd forskning om hur myndigheter använder sociala medier och de olika 

tillvägagångssätt myndigheter använder för att kommunicera med sina medborgare genom 

sociala medier. Antingen som en kompletterande informationskälla till hemsidan, eller att 

använda sociala medier mer i syfte att engagera medborgaren (Mergel, 2016, s 143). Genom 

att utgå från Mergels begrepp och resonemang om sociala-medieanvändning kan denna studie 

bidra med en bättre förståelse för hur olika kommuner i Sverige kommunicerar med sina 

medborgare via Facebook.  
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och redogöra för hur kommuner i Uppsala län 

använder Facebook för att kommunicera med sina medborgare genom de inlägg kommunerna 

publicerar och om kommunernas kommunikation överensstämmer med hur deras 

styrdokument.  

 

● Hur använder kommunerna Facebook för att kommunicera med sina medborgare 

utifrån begreppen representation och engagemang?  

● Hur överensstämmer kommunernas kommunikation på Facebook med deras 

kommunikationsdokument?  

1.4 Avgränsningar  

Denna studie avgränsas till att endast undersöka kommuner inom Uppsala län. Anledningen till 

denna avgränsning beror dels på att storleken av materialet ska kunna vara hanterbart utifrån 

den metod som använts. Studien undersöker kommunernas perspektiv och kommer således 

endast undersöka material publicerat av kommunen. Därför har inlägg och kommentarer från 

privatpersoner inte inkluderats. Anledningen till att just Uppsala län valts att undersöka beror 

dels på att det finns ett tillräckligt stort antal kommuner för att kunna se eventuell variation, 

men inte så pass många att det skulle bli ett för stort materiellt omfång. Om vi istället hade valt 

att undersökt exempelvis kommunerna inom Stockholms län hade 27 kommuner behövts 

undersökas för att ge en fullkomlig representativ bild av länet, vilket hade blivit ett för stort 

material för den metod som används i denna studie av tidsmässiga skäl. Dessutom finns det ett 

personligt intresse från vår sida då vi båda är uppvuxna och har stark anknytning till områdena 

inom Uppsala län och har arbetat inom kommunal verksamhet med kommunikation. 

Facebook har valts ut som den enda sociala-mediekanalen att undersöka på grund av det är den 

enda sociala-mediekanalen som används av samtliga kommuner i länet. Att undersöka kanaler 

som inte använts av alla kommuner hade lett till ett resultat som inte var representerande för 

samtliga kommuner.  
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1.5 Disposition   

Denna uppsats består av sju kapitel. Det första kapitlet beskriver studiens syfte, 

problemformulering och forskningsfrågor. Kapitel två går igenom bakgrund samt tidigare 

forskning inom studiens forskningsfält. I kapitel tre redogörs för studiens teorier, följt av kapitel 

fyra som täcker metodologiska val. Resultat kommer att presenteras i kapitel fem och analysen 

i kapitel sex. I kapitel sju kommer diskussion samt framtida forskning att presenteras.   
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2.Bakgrund & tidigare forskning  

2.1 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer kommunerna inom Uppsala län presenteras samt en redogörelse för 

framväxten av sociala medier och till vilken grad sociala medier används av svenska 

kommuner.  

2.1.1 Kommuner    

Uppsala län är beläget i centrala Sverige och sträcker sig från Mälaren till Östersjön och är ett 

av Sveriges snabbast växande län med en ständigt ökande befolkning de senaste åren. Under 

2017 uppskattades det att det bodde 367 483 i länet. Länet innefattar sedan januari 2007 åtta 

kommuner: Uppsala, Enköping, Håbo, Knivsta, Östhammar, Tierp, Älvkarleby och Heby. Av 

samtliga invånare bor nästan två tredjedelar av länets befolkning i Uppsala kommun 

(Länsstyrelsen, 2014; SCB, 2017).   

  
Figur 1(Val.se, 2009) Karta över Uppsala län 
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2.1.2 Web 2.0 och sociala medier  

Web 2.0 myntades i mitten av 2000-talet av Tim O’Reily och började användas i syfte att 

beskriva internets utveckling mot en mer interaktiv och användarvänlig riktning. Själva termen 

Web 2.0 inkapslar alla internets funktioner, teknologier och användningsområden som 

möjliggör för användare att enkelt kunna delta i utbytet av information, nätverkande och 

samarbete (Sfetcu, 2017). Internets tidigare stadie, Web 1.0, karaktäriserades av att de allra 

flesta internetanvändare endast fungerade som konsumenter av innehåll från ett fåtal 

producenter. Med Web 2.0 har alla internetanvändare fått möjligheten att själva, eller med 

andra, agera som producenter (Corsmode och Krishnamurthy, 2008). Typiskt för Web 2.0 

plattformar är att de erbjuder en möjlighet till en ny sorts interaktivitet där användare får 

personliga användarprofiler, möjlighet att gå med i grupper och lägga till vänner, samt enkla 

verktyg som uppmuntrar användaren att skapa, sprida och ta del av användargenererat innehåll 

(ibid). Användargenererat innehåll i detta sammanhang inkluderar exempelvis videor, bilder 

och blogginlägg och skiljer sig på det sätt att det är just användaren, inte ett traditionellt 

medieföretag som formar och distribuerar innehållet (Sfetcu, 2017). Tillsammans bildar alla 

dessa komponenter det som kallas för sociala medier. För en generell definition över vad 

sociala medier är beskriver marknadsföringsprofessorerna Andreas Kaplan och Michael 

Haenlein det som:   

“[...]a group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User  

Generated Content.” (Kaplan och Haenlein, 2010, s 61)     

Sociala medier har blivit enormt populärt och inte minst i Sverige där den senaste mätningen 

från Internetstiftelsen i Sverige visade att 81 procent av Sveriges befolkning kommunicerar via 

sociala medier varav 56 procent dagligen (iiS, 2017). Olika sociala medier fokuserar på olika 

aspekter av användargenererat innehåll, Vissa fokuserar mer på spridandet av bilder och videor 

som Instagram och YouTube, medan andra som Wikipedia istället handlar om att användare 

gemensamt ska bidra till utökandet av information och kunskap (Sfetcu, 2017).  Av alla 

existerande sociala medier är det dock Facebook som vuxit fram att bli det största och relevanta, 

dels för den svenska befolkningen, men även för Sveriges kommuner.    
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2.1.3 Facebook  

Grundat 2004 i syfte att verka som ett socialt nätverk mellan olika universitet i USA har  

Facebook fått enormt genomslag världen över och är idag det globalt sett största sociala mediet 

(Nations, 2017). Detta stämmer även i Sverige där den senaste undersökningen från 

Internetstiftelsen i Sverige visar att Facebook är det populäraste sociala mediet där 74 procent 

av Sveriges befolkning använder Facebook varav 53 procent dagligen (iiS, 2017). Den höga 

användarnivån gäller även för Sveriges kommuner med den senaste mätningen från Sveriges 

Kommun och Landsting som visar att 215 av Sveriges 290 kommuner har en Facebooksida för 

deras övergripande verksamhet (SKL, 2017c).   

Det som skiljer Facebook från andra sociala medier är bredden av funktioner som möjliggörs 

för både vanliga användare och organisationer och företag. Som vanlig användare kan man dela 

textinlägg, bilder och filmer, lägga till vänner, bilda grupper, planera evenemang och mycket 

mer.  

För organisationer fungerar det annorlunda, medan vanliga användare har ett personligt konto 

som endast representerar dem som individ använder organisationer istället Facebook-sidor som 

representerar hela organisationen. Syftet med sidor är att göra det lättare för organisationer att 

hantera och spåra interaktioner genom verktyg som vanliga Facebook-profiler ej har tillgång 

till (Facebook). På detta sätt blir det lättare för både organisationen och deras publik att 

kommunicera.  

Inom Uppsala län använder samtliga kommuner Facebook i deras externa kommunikation med 

medborgare. Nedan är följarantalet för samtliga kommuner inom Uppsala län och hur stor del 

av deras invånare som följer kommunens sida på Facebook den 28/11–17 (se tabell 1). I snitt 

följer 10 procent av kommunernas invånare deras kommuns Facebooksida där Östhammar har 

högst följarantal i relation till antal invånare med 15 procent av kommunbefolkningen och 

Uppsala med det lägsta 5,9 procent.    

 

Kommun:  Invånare:  Följare per invånarantal:  

Uppsala  218 865  5,9 %  

Enköping  43 639  14,7 %  

Östhammar  21 963  15 %  

Håbo  21 031  9,2 %  

Tierp  20 879  8,5 %  
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Knivsta  17 873  11 %  

Heby  13 826  12 %  

Älvkarleby  9407  10,1 %  

Tabell 1 - Antal följare på kommuns Facebooksida i relation till invånarantal (SCB, 2017; 

Facebook 2017) 

 

Tabell 2 visar hur kommunernas Facebooksidor har växt i relation till antalet följare sedan 

början av 2015. Uppsala läns kommuner fortsätter att nå ut till fler och fler medborgare vilket 

innebär att intresset för att ta del av information från kommunernas verksamheter har ökat 

genom åren där Heby är den kommun med störst procentuell ökning.   

 

 

 

 

Kommun:  Antal följare (01/01– 

15)  

Antal följare 

(28/1117):  

Procentuell ökning  

Uppsala  3290  12 888  291 %  

Enköping  1366  6429  370 %  

Östhammar  1387  3299  137 %  

Håbo  894  1942  117 %  

Tierp  885  1787  101 %  

Knivsta  976  2030  107 %  

Heby  312  1655  430 %  

Älvkarleby  -  958  -  

Tabell 2 - Antal följare på kommuns Facebooksida och ökning sedan 2015 (Facebook, 2017) 

  

2.1.4 E-delegationen  

År 2009 beslutade Sveriges regering att tillkalla en delegation med uppdrag att myndigheternas 

IT baserade uppdrag skulle samordnas för att skapa goda möjligheter myndighetsövergripande 
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samordning, delegationen fick namnet E-delegation (E-delegationen, 2013, s 13). År 2010 fick 

E-delegationen i uppdrag om att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter ska agera på 

sociala medier (E-delegationen, 2013, s 11). Riktlinjerna togs fram så myndigheter använder 

sociala medier i ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna består av tio punkter som E-delegationen 

har tagit fram (E-delegationen, 2010, ss 7-10). E-delegation lades ned 2015 men fungerade som 

en tydlig markör att den digitala närvaron inom offentlig sektor behövdes utvecklas. Många av 

de övergripande mål som fastlades har relevans även idag och innefattar information om hur 

offentlig sektor bör hantera användandet av sociala medier. Exempelvis genom att ha ett tydligt 

syfte och mål med social-medieanvändningen och hur det kan användas för att fånga upp frågor 

och synpunkter (ibid). 

  

2.2 Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning kring användningen av sociala medier bland 

myndigheter presenteras samt det kunskapsbidrag som denna studie bidrar med inom 

forskningsfältet.   

2.2.1 Myndigheters sociala-medieanvändning  

Det finns en mängd tidigare forskning som har undersökt sociala-medieanvändning bland 

myndigheter på ett internationellt plan. I studien Local e-government 2.0, skriven av Bonson, 

Torres, Royo och Flores (2012) undersöktes användandet av sociala medier bland 75 olika 

lokala myndigheter inom EU i syfte att kunna avgöra om lokala myndigheter använder sociala 

medier för att öka transparens och dialog. Författarna lyfter fram hur utvecklingen av internet 

och Web 2.0 har bidragit till möjligheten att förbättra interaktiviteten och öppenheten inom 

offentlig sektor, vilket i sin tur kan bidra till att stärka medborgarnas förtroende gentemot 

myndigheter (Bonson, et al. 2012). Vidare beskrivs det hur en av de huvudsakliga 

anledningarna till varför myndigheter väljer att etablera sig på nya informations- och 

kommunikationsteknologier som sociala medier är att ge medborgarna en mer betydande roll i 

myndighetens verksamhet snarare än att endast verka som passiva mottagare av information  

(ibid).  

Genom att utföra en kvantitativ mätning av aktiviteten på de olika lokala myndigheternas 

sociala-mediekanaler kunde författarna dra slutsatsen att sociala medier i allra största grad 

användes för att sprida information och öka transparens, samtidigt som främjandet av dialog 

och utnyttjandet av Web 2.0 funktioner var väldigt lågt (ibid).  
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Slutligen nämns det även hur introduktion av informations- och kommunikationsteknologier 

inom myndigheter utan motsvarande förändringar inom ledarskap och policyer med största 

sannolikhet inte kommer leda till större delaktighet och samarbete mellan medborgare och 

myndigheter (ibid).  

  

Ett liknande resultat förekom i Mossberger, Wu och Crawfords (2013) studie om hur sociala 

medier användes av lokala myndigheter inom USA:s 75 största städer mellan 2009 och 2011. 

Genom att huvudsakligen utgå från en kvantitativ metod där författarna räknade förekomsten 

av olika typer av interaktiva verktyg som exempelvis Facebooklänkar, diskussionsforum och 

kommentarsfält på myndigheternas hemsidor i kombination med fem intervjuer tillsammans 

med myndighetsrepresentanter ansvariga för implementationen av dessa verktyg ville 

författarna ta reda på hur användandet av sociala medier förändrades genom åren samt om 

sociala medier möjliggjorde för ökad interaktion mellan myndigheterna och medborgarna. 

Studien visade att det förekom en väldigt stor ökning av sociala-medieanvändning bland 

myndigheter mellan 2009 och 2011 och att de sociala medierna i första hand användes för att 

sprida information, snarare än att som en plattform för att bjuda in till interaktion och 

deltagande mellan medborgare och myndigheter (Mossberger, et al. 2013). Författarna påpekar 

dock att det fanns indikationer som tydde på att myndigheter försökte skapa ett mer interaktivt 

förhållande men att det finns ett behov av forskning som även förklarar ”hur” myndigheterna 

går till väga för att skapa större delaktighet (ibid).   

  

Ett exempel på svensk forskning som ligger väldigt nära den forskning som genomförs i vår 

studie är Madeleine Wendels (2017) undersökning om kommunala kommunikatörers 

kommunikation på Facebook. Studien syftade till att få en förståelse för hur olika typer av 

Facebookinnehåll relaterar till olika typer av engagemang. Genom att dels genomföra en 

innehållsanalys av 40 olika inlägg från respektive kommuns Facebooksida samt en deltagande 

observation i form av en workshop tillsammans med kommunikatörer från kommunerna kunde 

författaren dra slutsatsen att möjligheterna för interaktion på Facebook inte utnyttjas av 

kommunernas kommunikatörer. Wendels (2017) menar att möjliga orsaker till varför det finns 

en brist på medborgarengagemang på Facebook är att det finns en brist på kompetens för hur 

Facebook kan användas utöver traditionell envägskommunikation. Samtidigt påpekar Wendels 

(2017) att det finns en brist på forskning som undersöker kommuners bakomliggande 

strategidokument och menar att det skulle kunna bidra till en ökad förståelse för hur kommuner 

använder Facebook i praktiken.  
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2.2.2 Sociala medier och vikten av policyer  

I en annan studie, The impact of polices on government social media usage av Bertot, Jaeger 

och Hansen (2011) nämns också sociala mediers potential att öka demokratiskt deltagande 

inom myndigheter men fokuserar istället på vikten av att ha en sociala-mediepolicy anpassad 

efter de möjligheter och utmaningar som myndigheter ställs inför i och med en aktiv närvaro 

på sociala medier (Bertot, et al. 2011). Författarna undersökte policyrelaterat material som 

användes av den amerikanska federala regeringen i förhållande till deras sociala-

medieanvändning och visar på hur en stor del av det policyrelaterade materialet som användes 

föregick uppkomsten av sociala medier (ibid). Detta innebar att existerande policyer inte tog 

hänsyn till de teknologiska funktioner och verktyg som sociala medier erbjuder vilket ledde till 

att det fanns brister i hur myndigheten hanterade sociala medier ur dels ett juridiskt och tekniskt 

perspektiv, men också i deras förmåga att nå ut till delar av deras medborgare, som exempelvis 

människor med funktionshinder (ibid).  

Vidare menar författarna att för att kunna uppnå sociala medias potential att få medborgare mer 

engagerade i myndigheters verksamheter krävs det att det hålls uppsikt över policyrelaterat i 

takt med att information- och kommunikationsteknologier utvecklas (ibid).  

  

Med dessa studier som utgångspunkt för denna uppsats blir det tydligt var det finns en 

forskningslucka att fylla. Den tidigare forskningen har i stor utsträckning fokuserat på ”om” 

myndigheter använder sociala medier för att informera eller engagera medborgare. Däremot 

finns det en brist på forskning som undersöker ”hur” kommunikationen faktiskt ser ut och 

särskilt hur organisationers kommunikation överensstämmer med existerande policydokument. 

Dock fungerar den tidigare forskningen som en relevant utgångspunkt som både förklarar 

vikten av utarbetade strategier och policyer vid myndigheters sociala-medieanvändning, samt 

hur den externa kommunikationen mellan myndigheter och medborgare har utspelats bland 

andra myndigheter. Genom att gå in och göra en djupare undersökning av innehållet bland flera 

olika kommunernas Facebookinlägg samt hur kommunerna följer sina egna 

kommunikationsdokument bidrar denna studie till en bredare förståelse för hur lokala 

myndigheter innehållsmässigt väljer att kommunicera med sina medborgare. Dessutom ges en 

större förståelse för hur kommunikationsdokument följs i praktiken bland lokala myndigheter.   
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3.Teori  

Den teoretiska utgångspunkt som används i denna studie är Ines Mergels resonemang om 

myndigheters användande av sociala medier som både redogör för de bakomliggande 

faktorerna till varför myndigheter väljer att skapa en närvaro på sociala medier samt hur sociala 

medier används för olika typer av kommunikation med medborgare. Mergel (2012) menar att 

som myndighet använda sociala medier som ett kommunikationsverktyg har möjlighet att fylla 

tre huvudsakliga funktioner: en ökad transparens mellan myndighet och medborgare, 

förbättring av samarbete innanför- och utanför organisation samt att det möjliggör för nya 

former av offentligt deltagande och engagemang.  

  

Sociala medier har gjort det möjligt för medborgare att direkt få kontakt med representanter 

från myndigheter samt ta del av information som de annars inte hade haft möjlighet till (Mergel, 

2016, s 143). Traditionellt sett har digital kommunikation har skett via en hemsida där ett fåtal 

personer agerar som gatekeepers och producenter som bestämmer vad för typ av innehåll som 

publiken kan ta del av. Publiken i detta sammanhang har jämförelsevis haft väldigt begränsande 

interaktionsmöjligheter utan någon möjlighet att forma innehållet. Med framväxten av sociala 

medier har det uppstått ett helt nytt sätt att se på hur information produceras, konsumeras och 

sprids (Mergel, 2012, s 8). Detta menar Mergel (2012) är något som har påverkat hur 

myndigheter väljer att kommunicera med sina medborgare och har genom sin forskning 

identifierat tre huvudsakliga tillvägagångssätt som myndigheter utgår ifrån vid kommunikation 

genom sociala medier.  

   

Den första är Representation. Representation handlar i grunden om att myndigheter ska finnas 

representerade på alla potentiella interaktionskanaler i syfte att information som myndigheten 

publicerar ska kunna få så stor spridning som möjligt. Myndigheter vill finnas närvarande där 

deras publik finns och har genom sociala mediers enorma popularitet valt att etablera sig på 

kanaler som exempelvis Facebook och Twitter (Mergel, 2013, s 127). Genom att finnas 

tillgängliga på sociala medier har myndigheter möjlighet att nå ut med information och budskap 

till målgrupper som i vanliga fall inte interagerar med myndigheter. Detta tillvägagångssätt 

kallar Mergel för en push strategy (Mergel, 2013 s 128).  Informationen sprids genom 

envägskommunikation med lite utrymme för interaktion eller engagemang och består ofta av 

redan existerande information från exempelvis myndighetens hemsida snarare än innehåll unikt 

skapat för sociala medier. Det huvudsakliga syftet med att kommunicera genom representation 
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menar Mergel är att öka förtroendet och transparensen mellan medborgare och myndighet 

(Mergel, 2016, s 143)  

   

Det andra tillvägagångssättet som kan användas är Engagemang. Engagemang är en mer 

interaktiv form av sociala-medieanvändning och handlar om att få medborgarna att interagera 

med myndigheten snarare än att enbart använda sociala medier för att endast skicka ut 

information. Detta sätt att försöka få medborgaren att engagera sig tillsammans med 

myndigheten kallas för pull strategy. Engagerande kommunikation utgår till stor del från 

grundtanken med sociala medier, att få människor att interagera med varandra. Medborgarna 

uppmuntras aktivt av myndigheten att bidra med synpunkter och delta i formandet av 

myndighetens innehåll (Mergel, 2013, s 128). Det kan vara exempelvis att efterfråga 

synpunkter och medborgarförslag eller anordna en tävling där medborgare uppmanas dela 

bilder (Mergel, 2016, s 143).   

  

Mergel (2016) nämner även ett tredje tillvägagångssätt som handlar om nätverkande. Här är 

myndigheterna mer passiva i deras sociala-medieanvändning och försöker istället lyssna på och 

absorbera vad deras publik säger om deras verksamhet. Detta kan ske genom att följa 

konversationer som utspelar sig i kommentarsfält mellan olika medborgare för att på så sätt öka 

förståelsen för hur myndighetens verksamhet uppfattas. Eftersom detta nätverkande är baserat 

på medborgarnas perspektiv kommer detta tillvägagångssätt inte studeras vidare i denna studie.  

 

Genom att utgå från Mergels resonemang om representation och engagemang som teoretiskt 

ramverk kan vi på ett systematiskt sätt undersöka hur kommunerna använder sig av sociala 

medier för att engagera sina följare och sprida information. Som tidigare beskrivet har det blivit 

viktigare för myndigheter att öka medborgarnas delaktighet i demokratiska processer och att 

sociala medier har fått en viktigare roll för demokratisk deltagande. Eftersom Mergels 

resonemang kring engagemang utgår ifrån att skapa en närmare relation mellan myndigheter 

och medborgare blir teorin lämplig för att undersöka hur kommuner utnyttjar Facebook för att 

få medborgarna mer delaktiga i deras verksamhet. Likväl lämpas representation för att 

undersöka hur och vad för typ av information kommunerna väljer att kommunicera genom 

sociala medier.  
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Det vi avser att studera utifrån begreppen representation och engagemang är dels hur stort 

utrymme kommunerna ger till representerande respektive engagerande kommunikation inom 

deras Facebookinlägg. Dessutom kommer begreppen användas som en utgångspunkt för att 

tolka de innehållsmässiga aspekterna av kommunernas inlägg och kommunikationsdokument. 

Genom att bryta ned begreppen representerande och engagerande kommunikation till deras 

mest grundläggande egenskaper bildar vi en grund för hur kommunikationsdokumenten och 

Facebookinläggen ska tolkas.  
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4. Metod  

I detta kapitel kommer studiens metod och material presenteras. Studiens metodologiska 

upplägg kommer motiveras samt en redogörelse för hur genomförandet av denna studie 

möjliggör för andra forskare att replikera studien. Avslutningsvis kommer en etisk reflektion 

av studiens metod presenteras.  

För att kunna ta reda på huruvida kommunikationsdokumenten överensstämmer med 

kommunernas inlägg krävs det att ett större antal Facebookinlägg analyseras. Genom att både 

använda en kvalitativ innehållsanalys med en kvantitativ innehållsanalys får vi inte bara 

information om inläggens konkreta innehåll, utan också hur vanligt förekommande vissa typer 

av inlägg är. Dessa metoder lämpar sig för den valda teorin som används i denna studie på det 

sätt att teorin ger tydliga utgångspunkter över vad som är representerade och engagerande 

kommunikation. På så sätt vet vi vad för typ av innehåll vi ska söka efter i inläggen och 

kommunikationsdokumenten, likväl vilken information som kan uteslutas ur studien. 

 

4.1 Innehållsanalys som insamlingsmetod  

Innehållsanalyser används för att undersöka någon form av textmässiga, muntliga eller 

bildmässiga framställningar av ett innehåll och är den enda metod som används för att analysera 

materialet i denna studie (Esaiasson, et al. 2017, s 198) En innehållsanalys utgår från en 

systematisk ansats, vilket innebär att allt material tolkas ur bestämda kriterier. Genom att utgå 

från förbestämda kriterier för hur allt material ska tolkas blir behandlingen och bearbetning av 

ett större material som denna studie utgår ifrån mer hanterligt och genomförbart än om det 

istället hade använts metoder som hade krävt större individuell tolkning (Ekström och Larsson, 

2010, ss 119–125). Med en systematisk innehållsanalys av kommunikationsdokumenten och 

Facebookinläggen är det möjligt att identifiera potentiella likheter och särskiljande drag mellan 

dokumenten och inläggen (Ekström och Larsson, 2010, s 159). En innehållsanalys kan utföras 

både genom ett kvalitativt eller ett kvantitativt tillvägagångssätt och i denna studie kommer 

båda sätten att användas. Kvantitativ innehållsanalys används huvudsakligen för att jämföra 

numeriska värden medan kvalitativ innehållsanalys som även kallas för textanalys istället 

handlar om att ta fram det väsentligaste innehållet genom en noggrann läsning av olika texter 

(Esaiasson et al. 2017, ss 198, 211).  Exempel på hur kvalitativ innehållsanalys används inom 

denna studie är att under genomläsning av samtliga kommunikationsdokument exkludera 
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information som inte var av betydelse för studien, till exempel juridiska ställningstaganden och 

lyfta fram väsentlig information. På så sätt koncentreras innehållet endast till det som är 

relevant för studien och som kan analyseras utifrån teorins ramverk. Tolkningsramen för både 

den kvalitativa och den kvantitativa innehållsanalysen i denna studie utgår från begreppen 

representerande och engagerande kommunikation utifrån Mergels teori. 

Nedan visar figur 2 vilka aspekter av representerande och engagerande kommunikation utifrån 

Mergels teori som kommer undersökas.  

  

Representerande kommunikation  Engagerande kommunikation  

  

• Syfte att sprida information och 

kunskap  

• Ge befintlig information större 

spridning  

• Syfte att öka förtroende och 

transparens  

• Envägskommunikation  

  

• Skapa större delaktighet och 

deltagande  

• Medborgare ska vara med i 

formandet av innehåll  

• Efterfråga synpunkter och 

medborgarförslag  

• Tvåvägskommunikation  

Figur 2 – Definition av representerande och engagerande kommunikation 

  

Som nämnt tidigare används den kvalitativa innehållsanalysen för att tolka innehållet inom 

både kommunikationsdokumenten för att få fram texternas syfte och Facebookinläggen för att 

undersöka den innehållsmässiga uppbyggnaden medan den kvantitativa innehållsanalysen 

kommer användas för att räkna förekomsten av olika aspekter av representerande och 

engagerande kommunikation inom Facebookinläggen. För den kvantitativa innehållsanalysen 

genomförs en mer generell tolkning av inläggen för att sedan placera in dem i olika kategorier 

baserat på Mergels ramverk, exempelvis om inlägget syftar till envägs- eller 

tvåvägskommunikation.   

  

Anledningen till att denna studie väljer att kombinera både en kvantitativ och en kvalitativ 

innehållsanalys är för få fram ett mer nyanserat resultat. Att endast använda en kvantitativ 

innehållsanalys hade endast gett oss en överblick av förekomsten av olika typer av 

representerande och engagerande inlägg men ingen djupare insyn i inläggens innehåll och 

uppbyggnad. Likväl om det enbart hade använts en kvalitativ innehållsanalys hade vi 

fortfarande fått svar om individuella inläggs innehåll, men inte i relation till alla andra inlägg.  

På så sätt kompletterar de olika tillvägagångssätten varandra väldigt bra för denna studie.  
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4.2 Material och Urval  

I följande del kommer studiens undersökningsmaterial presenteras och motiveras samt en 

beskrivning av hur materialet samlades in.  

4.2.1 Kommunikationsdokument   

Kommunikationsdokument är ett samlingsnamn som vi valt att använda i denna studie för att 

beskriva dokument som innehåller en kommuns riktlinjer, mål, strategier eller rutiner kring 

kommunikation. Anledningen till att de olika typerna av dokument har getts ett samlingsnamn 

beror på att de inte skiljer sig till en sådan stor grad att det blir relevant att jämföra dokumenten 

baserat på hur de benämns. Motiveringen till varför vi valt att undersöka 

kommunikationsdokument i denna studie beror främst på att det är ett väldigt tidseffektivt 

material att få tillgång till eftersom allt material redan är sammanställd och finns tillgängligt 

digitalt. 

Kommunikationsdokumenten valdes utifrån vad som fanns tillgängligt hos respektive 

kommun. Vissa kommuner hade kommunikationsdokument som var mer djupgående och 

nyanserande för specifika sociala-mediekanaler medan andra kommuner hade mer övergripliga 

kommunikationsdokument som täckte hela kommunens externa kommunikation. De enda 

dokumenten som uteslöts var sådana som inte hade någon betydelse för de aspekter av sociala 

medier som undersöks i denna studie, exempelvis riktlinjer specificerade på andra sociala 

medier som Twitter och Instagram, eller kommunikationsdokument som ej nämnde hur 

kommunen ska kommunicera externt.  

  

Det viktigaste innehållet inom kommunikationsdokumenten för denna studie är hur 

kommunerna ser på att kommunicera med sina medborgare, deras tillvägagångssätt och deras 

övergripande mål med deras externa kommunikation.   

Som tidigare nämnt skiljde det sig mellan olika kommuner i hur utarbetade deras 

kommunikationsdokument var. Vissa hade både dokument för kommunens sociala 

medieanvändning och specifikt användning av Facebook, medan andra kommuner enbart hade 

dokument för sociala medier eller endast för kommunens övergripande kommunikation. En 

annan skillnad är när dokumenten senast uppdaterades. Vissa dokument uppdaterades under 

det senaste året, medan andra sträcker sig bak till slutet av 2000-talet.  

Kommunikationsdokumenten samlades in genom att först se om dokumenten fanns tillgängliga 

på kommunernas hemsidor. I fall de inte gjorde det kontaktades kommunerna via mejl för att 
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dokumenten skickade till oss.  Eftersom dokumenten består av offentliga handlingar har det 

inte varit större problem att få tillgång till materialet.   

  

Kommunikationsdokumenten innehåller en del information som inte är användbart för studien, 

så som juridiska riktlinjer eller hur kommunerna ska förhålla sig till kommentarer eftersom det 

inte är relevant för det material som undersöks.   

I Håbo kommuns kommunikationsdokument består innehållet till stor del av information som 

är oanvändbart i denna studie vilket gör att analysen inte blir lika nyanserad jämfört med andra 

kommuner. Enköping, Uppsala och Älvkarleby har ett extra dokument med information om 

kommunikation. Heby kommun är de kommun med det äldsta fortfarande aktuella 

kommunikationsdokumentet som är från 2009. Tierps kommun gav oss det 

kommunikationsdokument som träder i kraft från och med 2018 men gav intrycket att de redan 

arbetar utifrån det dokumentet i dagsläget.  

Samtliga dokumenten som används i denna studie är:  

  

• Enköping kommun: 

- Riktlinjer för sociala medier (2011) 11 sidor  

- Handbok för Facebook (2016) 26 sidor  

• Heby kommun: 

- Information och kommunikation policy (2009) 3 sidor.  

• Håbo kommun:  

- Rutin för sociala medier (2014) 3 sidor.  

• Knivsta kommun:  

- Riktlinjer av digitala medier (2012) 7 sidor.  

• Tierp kommun: 

- Handbok för sociala medier (2018) 6 sidor.  

• Uppsala kommun:  

- Riktlinjer för sociala medier (2012) 14 sidor 

- Vägledning Facebook (2017) 6 sidor.   

• Älvkarleby kommun:  

- Kommunikationsstrategi (2016) 4 sidor 

- Digital strategi (2015) 11 sidor.  

• Östhammar kommun: 

- Riktlinjer och råd för sociala medier (2012) 4 sidor  
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4.2.2 Facebookinlägg  

Det andra materialet består av de olika kommunernas Facebookinlägg, som totalt består av 100 

inlägg och samlades in under en två- eller treveckorsperiod. Att det vart exakt 100 inlägg var 

endast en slump och inte ett urval gjort av oss. Tvåveckorsperioden skedde mellan vecka 46 

och 47 och gällde alla kommuner förutom Tierps och Östhammars kommun. I Tierps och 

Östhammars fall utökades undersökningsperioden till vecka 45 på grund av för få inlägg. 

Eftersom kommunernas Facebooksidor är offentliga har det inte varit några hinder i att få 

tillgång till materialet. Som nämndes tidigare används bara Facebook som undersökningsobjekt 

eftersom det är den enda sociala mediekanal som används av samtliga kommuner inom Uppsala 

län. Att undersöka kanaler som inte används av alla kommuner hade lett till ett resultat som 

inte var representativt för hela Uppsala län. Dessutom hade materialet blivit för stort i hänsyn 

till studiens tidsram.   

  

4.3 Genomförande  

Denna del kommer tydliggöra hur bearbetningen av undersökningsmaterialet gick till och vilka 

tillvägagångssätt som användes.  

4.3.1 Genomförande av innehållsanalyser  

Genomförandet av innehållsanalysen inleddes med att sammanfatta 

kommunikationsdokumenten genom att  utföra en meningskoncentrering. En 

meningskoncentrering är en metod som i första hand används vid kvalitativa intervjustudier 

och fungerar genom att utgå från ett större skriftligt material för att sedan korta ner innehållet 

till endast de viktigaste och relevanta delarna.  Trots att meningskoncentrering i första hand 

används för intervjuer är metoden så pass generell att det även går att applicera på 

innehållsanalyser av ett större material. Genom att utföra en meningskoncentrering på 

kommunikationsdokumenten försvinner sådan information som inte är relevant för studien och 

lyfter fram det som är särskilt viktigt (Kvale och Brinkman, 2014, s 245). 

I detta fall gick meningskoncentreringen till genom att exkludera sådan information som inte 

var relevant för studien. Vi letade specifikt efter sådan information som hade koppling till 

publicering av inlägg eller kommunikativa mål. Information om juridiska eller rättsliga 

riktlinjer samt information om sociala-medieanvändning som inte berörde de aspekter som 

studeras i denna studie som exempelvis hantering av kommentarer uteslöts. Därefter 
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kategoriserades det meningskoncentrerade innehållet utifrån det teoretiska ramverket genom 

att placera in strategierna och målen från kommunikationsdokumenten som antingen 

representerande eller engagerande. Mål och strategier som syftade på att sprida information 

och huvudsakligen envägskommunikation hamnade under den representerande kategorin. 

Likväl sattes mål och strategier om deltagande och tvåvägskommunikation inom den 

engagerande kategorin. Namnen på de olika kategorierna beslutades delvis efter vad 

kommunerna själva valt att kalla det i kommunikationsdokumenten. Exempelvis sådan 

kommunikation som syftade till att stärka förtroendet gentemot kommunen namngavs 

varumärkesbyggande då det var mest förekommande begreppet för att beskriva sådant innehåll. 

 

I slutändan fick vi fram ett material som var anpassat efter det som skulle undersökas i studien. 

Ett problem som uppkom kring kommunikationsdokumenten var att Håbo kommuns 

kommunikationsdokument var väldigt övergripande där de nästan endast gick igenom tekniska 

och juridiska riktlinjer för interna snarare än information kring deras externa kommunikation, 

varken generellt eller på sociala medier. Detta ledde till ytterligare kontakt med Håbo för att ta 

reda på om det hade något annat dokument som det arbetade ifrån, vilket de ej hade. Tierps 

kommun berättade att deras kommunikationsdokument var för gammalt, därför skickade de ett 

kommunikationsdokument som verkställs 2018 men som utgås ifrån redan idag. 

  

Efter meningskoncentreringen inleddes den kvalitativa innehållsanalysen av inläggen. 

Innehållsanalysen gick till på så sätt att en kommun i taget undersöktes och samtliga inlägg 

gicks igenom. Varje inlägg undersöktes först utifrån om inlägget var representerande eller 

engagerande. Efter att ha bestämt huruvida inlägget var representerande eller engagerande 

undersöktes ytterligare aspekter baserat på representation och engagemang. Om det var ett 

engagerande inlägg undersöktes det också exempelvis om det syftade till att föra 

medborgardialog och i så fall vad dialogerna handlade om. På samma sätt om det var ett 

representerande inlägg sågs det närmre på vad för typ av information det rörde sig om och hur 

det var framställt, exempelvis om inlägget var varumärkesbyggande eller informerande samt 

hur bilder användes.   

Facebookinläggen hade som tidigare nämnt samlats in under en två-veckors eller tre-veckors 

period. Anledningen till Tierps och Östhammars inlägg samlades in under en treveckorsperiod 

istället för en tvåveckorsperiod berodde på att de var mindre aktiva än övriga kommuner och 

hade jämförelsevis väldigt få inlägg att undersöka. På grund av detta samlades inlägg från 

Tierps och Östhammars kommun in under en treveckorsperiod så att det fanns minst tio inlägg 
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representerade från varje kommun. Totalt blev det 100 inlägg och fördelades på följande vis: 

Uppsala: 12 inlägg, Heby: 10 inlägg, Håbo: 14 inlägg, Enköping: 11 inlägg, Tierp: 11 inlägg, 

Östhammar: 15 inlägg, Älvkarleby: 14 inlägg, Knivsta: 13 inlägg.   

Den kvantitativa innehållsanalysen gick till genom att räkna förekomsten av olika aspekter av 

representerande kommunikation. Till att börja med bröts begreppen representerande och 

engagerande kommunikation ned till deras mest grundläggande egenskaper för att bilda en 

bas för vad som skulle letas efter bland inläggen. Dessutom användes de 

meningskoncentrerande kommunikationsdokumenten för att se vad de mest förekommande 

målen var. Baserat på både egenskaperna hos representerande och engagerande 

kommunikation samt de mest förekommande målen inom samtliga  

kommunikationsdokument valdes följande variabler ut för den kvantitativa innehållsanalysen   

  

4.4 Analysmetod  

Den kvantitativa analysmodellen för denna studie följer Esaiassons beskrivning av en 

kvantitativ en innehållsanalys genom en datamatris. I denna undersökning användes 

kommunernas olika typer av inlägg som analysenheter i syfte för att bedöma om inläggen var 

representerande eller engagerande (Esaiasson et al. 2017, s 201–202). Representerande 

kommunikation och engagerande kommunikation fungerade som de två huvudkategorierna 

följt av analysenheterna som togs fram genom att undersöka samtliga kommuners 

kommunikationsdokument och inlägg, men också delar av teorin för att få en generell 

uppfattning över vad för typ av inlägg som kommunerna vill publicera och för inlägg som kan 

förväntas.  

De valda analysenheterna för representerande kommunikation var varumärkesbyggande, 

informerande, från hemsida och eget.   

Skillnaden mellan varumärkesbyggande inlägg och informerande inlägg i detta sammanhang 

handlar om huruvida inläggets innehåll endast hade i syfte att sprida objektiv kunskap till 

medborgarna, som exempelvis nya regler inom kommunen, eller om innehållet är uppbyggt på 

ett sätt som också har syfte att avspegla en positiv bild av kommunen. Att vilja informera men 

också bidra till ett stärkt varumärke var mål som fick mycket utrymme inom 

kommunikationsdokumenten, vilket är varför de använts som analysenheter.  

De andra två analysenheterna, från hemsida och eget handlade om innehållet i ett inlägg 

baserades på och hänvisade till redan existerande information från en hemsida eller om 
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inläggets innehåll var unikt för Facebook. Anledningen till dessa två analysenheter är relevanta 

i undersökningen beror på att Mergels (2016) beskriver att ett vanligt kännetecknande för 

representerande kommunikation är att inläggen oftast baseras på tidigare existerande 

information, därför är det relevant att studera hur förekommande det är bland de kommuner 

som undersöks i denna studie.  

För den representerande kommunikationen valdes analysenheterna dialog, evenemang, digital 

närvaro och fysisk närvaro. Dialog syftar till sådana inlägg som handlar om att kommunerna 

bjuder in medborgarna att delta i dialog tillsammans med kommunen för att diskutera frågor 

som rör kommuninvånarnas vardag eller den politiska och kommunala verksamheten. 

Evenemang skiljer sig på det sätt att de inte syftar till att få medborgare och kommunala 

representanter att mötas eller för att diskutera den kommunala verksamheten, utan är mer 

intresse- och fritidsevenemang som kommunerna anordnar, som exempelvis filmvisningar eller 

författarbesök. Se nedan för Tabell 3.  

 

 Ämnen  Representerande  Ämnen  Engagerade  

Varumärkesbyggande (Inlägg)    Digital närvaro    

Informerande (Inlägg)    Fysisk närvaro    

Hemsida    Dialog    

Eget    Evenemang    

Totala inlägg    Totala inlägg    

Tabell 3 - Tolkningsmall 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Eftersom denna studie utgår från innehållsanalys är det viktigt att vara konsekvent med att allt 

material analyseras utifrån samma kriterier för att förhindra ett ej pålitligt resultat, för att 

garantera en hög reliabilitet för den kvantitativa innehållsanalysen har inläggen kodats av tre 

gånger för att försäkra att tolkningen av vissa inlägg inte blir annorlunda eller uppfattas olika 

(Esaiasson et al. 2017, s 199).   
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I och med att studien utgår från myndigheternas perspektiv undersöks endast material 

publicerade av kommunerna själva, inga kommentarer eller inlägg från besökare används i 

studien eftersom sådan information inte är relevant till vad som undersöks. Gällande det inlägg 

som används i studien har inga valts bort för att de inte nödvändigtvis är relevanta för 

undersökningen utan alla inlägg, oavsett innehåll, har använts. På detta sätt garanteras det att 

alla kommuner representeras på samma sätt. Vad gäller kommunikationsdokumenten 

undersöks endast information som berättar om kommunernas externa kommunikation. 

Eftersom interaktionen mellan medborgarna och kommunen inte undersöks utesluts riktlinjer 

om exempelvis kommunerna ska förhålla sig till kommentarer.   

4.6 Etisk och metodologisk reflektion   

Denna studie följer vetenskapsrådet fyra grundregler om hur forskning ska bedrivas på ett etiskt 

sätt. Reglerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom denna studie endast hanterar offentliga 

handlingar krävs det inte något godkännande eller krav på samtycke för att få nyttja materialet 

i forskning, dock meddelades samtliga kommuner att denna studie genomförs i samband med 

att kommunerna gav oss tillgång till deras kommunikationsdokument. Eftersom studien inte 

heller undersöker kommentarer eller inlägg från privatpersoner ställs inga andra krav på 

samtycke.  Beslutet om att använda en innehållsanalys uppkom då vi insåg att tiden för att 

intervjua åtta kommunikationschefer som var den första tanken skulle ta för lång tid. Med en 

innehållsanalys kan materialet jämföras från kommunikations dokumenten och  

Facebookinläggen göras på ett sätt att vi kan ställa nya frågor till texten.    

Utifall studien hade använt intervjuer tillsammans med kommunikationsansvariga på de olika 

kommunerna hade vi eventuellt fått en tydligare förklaring till varför vissa mål och strategier 

inte följs som beskrivs inom kommunikationsdokumenten. Det är möjligt att det finns interna 

muntliga överenskommersler över hur kommen ska förhålla sig till sociala medier som inte 

finns med i kommunikationsdokumenten. På sätt finns det en risk att de befintliga strategierna 

och målen har förändrats internt utan att offentliggöras inom kommunikationsdokumenten. 

Dessutom tenderar kommunikationsdokumenten att vara relativt vaga i hur olika inläggen bör 

formas, utan fungerar i många fall som vägledning för de som ansvarar för Facebooksidorna. 

På så sätt blir vår tolkning av materialet i denna studie subjektivt och behöver inte nödvändigtvis 

överensstämma med hur kommunerna själva ser på sin Facebookaktivitet. Samtidigt är det 
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kommunikationsdokumenten som kommunerna hävdar sig arbeta efter och på så sätt lämpar sig 

kommunikationsdokumenten för att undersöka hur kommunerna arbetar på Facebook. 

 

  

  

  

5.Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet från båda innehållsanalyserna att presenteras. Resultatet består 

av samtliga Facebookinlägg som publicerades under det två till tre veckorna samt innehåll från 

kommunikationsdokumenten. Kommunikationsdokumenten har kortats ner till de viktigaste 

punkterna genom meningskoncentrering och kommer att presenteras som en sammanfattning 

av dokumenten. När dokumenten har presenterats så kommer det gå in mer djupgående på 

Facebook inläggen för varje kommun.   

5.1 Resultat av Facebookinlägg 

I tabell 4 presenteras resultatet från den kvantitativa undersökningen. Följande är definitioner 

av de begrepp som användes för att tolka olika typer av inlägg. Exemplen är tagna från inlägg 

som används i studien. 

Beskrivning av representerande aspekter:  

Varumärkesbyggande: Inlägg som syftar till att bidra till att stärka en positiv bild av 

kommunen.  

Exempel: Kommun fick bra betyg i en mätning, bilder på roliga aktiviteter. 

 

Informerande: Inlägg som syftar till att bidra med information och kunskap.  

Exempel: Vattenavstängning, trafikregler, eldningsregler.   

 

Hemsida: Inlägg som direkt hänvisar till kommunens eller en annan hemsida. 

Exempel: Länk om upphandling med fördjupad information på kommunens hemsida.  

 

Eget: Inlägg som är skapat unikt för Facebooksidan. 

Exempel: Bilder inifrån äldreboende. 

  

Beskrivning av engagerande aspekter  

Digital närvaro: Inlägg som uppmanar medborgarna att delta i evenemang eller dialoger 

genom digitala medel. 

Exempel: Lämna synpunkter om kommunen digitalt, tagga en kompis. 
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Fysisk närvaro: Inlägg som uppmanar medborgarna att delta i evenemang eller dialog som 

sker fysiskt. 

Exempel: Författarträff, öppen sporthall. 

 

Dialog: Inlägg som uppmanar medborgarna att delta i dialoger tillsammans med kommunen 

som berör den kommunala verksamheten. 

Exempel: Träffa politiker, trygghetsmöte. 

Evenemang: Inlägg som uppmanar medborgarna att delta i olika typer av fritidsevenemang.  

Exempel: Företagarträff, firande av Finland. 

 

Kommun  Enköping  Heby  Håbo  Knivsta  Tierp  Uppsala  Älvkarleby  Östhammar  Total:  

Antal veckor  2  2  2  2  3  2  3  2  
20  

Varumärkesbyggande  3  1  9  2  0  3  1  2  
21  

Informerande  3  5  4  9  5  3  5  7  
41  

Hemsida  0  4  7  
10  5  3  2  5  

36  

Eget  6  2  6  1  0  3  4  4  26  

Totalt 

representerande  

6  6  13  11  5  6  6  9  62  

Digital närvaro  0  0  1  0  0  1  1  0  3  

Fysisk närvaro  5  4  0  2  6  5  7  6  
35  

Dialog  0  1  1  1  2  1  1  4  
11  

Evenemang  5  3  0  1  4  5  7  2  
27  

Totalt engagerade  5  4  1  2  6  6  8  6  
38  

                    

Totalt antal inlägg  11  10  14  13  11  12  14  15  100  

Tabell 4 - Kvantitativt resultat av inlägg 

Resultatet av den kvantitativa datan av de representerande Facebookinläggen visar att det 

generellt fanns ett fokus på att sprida redan existerande information genom att hänvisa till en 

extern hemsida. Det mest framträdande undantaget till den regeln var Enköping som endast 

använde inlägg unikt skapade för deras Facebooksida medan Knivsta var de som till störst grad 

hänvisade till externa hemsidor. Utöver att sprida information användes även en del inlägg för 

att bygga upp kommunernas varumärke med Håbo som den utstickande kommunen som 

fokuserade mer på varumärkesbyggande jämfört med övriga kommuner.  
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De engagerande inläggen användes främst för att informera om fysiska evenemang som skedde 

utanför Facebook. Bland samtliga engagerande inlägg användes totalt tre inlägg för att 

uppmana till digitalt deltagande medan fysiskt deltagande generellt sätt fick betydligt större 

utrymme. Alla kommuner förutom Enköping hade åtminstone ett inlägg som syftade till att föra 

dialog. Jämfört med inlägg som bjöd in till evenemang fanns det överlag ett svagare fokus på 

att föra dialog. (Se tabell 5).   

5.2 Resultat av kommunikationsdokument  

5.2.1 Tierp  

Tierps kommun använder ett kommunikationsdokument som bidrar med grundläggande 

information om hur kommunen ska samt inte ska agera på sociala medier. Enligt dokumentet 

ska sociala medier användas i syfte att främja dialog mellan medborgare och kommun och ska 

vara en integrerad del av kommunens större kommunikationsarbete som syftar till att stärka 

Tierps varumärke genom att skapa delaktighet och engagemang i politiska processer och beslut. 

Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av, reagera på och diskutera kommunens verksamhet. 

Budskapet av det innehåll som publiceras bör vara tydligt, korrekt, begripligt och trovärdigt.   

Vid utformning av inläggets budskap rekommenderas det att bidra med information som 

berättar var verksamheten är på väg, information om aktuella händelser i verksamheten, samt 

dagliga händelser inom kommunen som syftar till att engagera och informera medborgare.  

  

  

Under tre-veckorsperioden publicerades totalt 11 inlägg på Tierps kommuns Facebooksida. Av 

Tierps 11 inlägg hade fem av inläggen ett representerande syfte och de övriga sex inläggen 

hade ett engagerande syfte. De representerande inläggen bestod alla av existerande information 

taget från kommunens hemsida och syftade till att informera om aktuella händelser inom 

kommunens olika verksamheter de senaste dagarna. Det förekom även allmän information om 

existerande regler som exempelvis parkeringsförbud på en specifik gata och regler kring 

tomgångskörning. Inga av de representerande inläggen användes i något större 

varumärkesbyggande syfte för kommunen utan enbart i ett informativt syfte.  

Av de sex engagerande inläggen fokuserade fyra på fritidsevenemang som filmvisningar och 

sportevenemang och de övriga två på medborgardialog där kommunen sökte invånarnas 

deltagande för att samarbeta med kommunen. All inbjudan av dialog rörde sig om fysiska 
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möten, inte direkt genom kommunens Facebooksida eller via annat digitalt medel. Se figur 3 

för exempel på inlägg  

  

  

Figur 3 - Inlägg Tierps kommun 

Bild vänster: Tierps kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 21/11–17 Bild 

höger: Tierps kommun, exempel av engagerade Facebookinlägg, 24/11–17  

  

5.2.2 Knivsta  

Knivsta kommun skriver i deras kommunikationsdokument att de använder sociala medier i 

syfte att nå ut till fler människor med information om kommunens verksamheter och att de 

genom användandet av sociala medier har större möjligheter att lyssna på och kommunicera 

med kommuninvånare och andra intressenter  

   

Utifrån detta har kommunen tagit fram sju grundläggande punkter för hur kommunen ska 

använda sociala medier. De är följande:  

● Knivsta kommun använder sociala medier till att föra dialog med kommuninvånare, 

allmänhet och andra intresserade  

● Lyssna på vad andra säger om oss och om sin vardag som kommuninvånare  

● Svara på frågor om kommunala angelägenheter  
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● Fråga efter synpunkter om kommunala angelägenheter  

● Dela information och kunskap om kommunen och närliggande ämnen  

● Berätta om Knivsta kommun och stärka en positiv bild av kommunen
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Under två-veckorsperioden publicerade Knivsta kommun 13 inlägg på deras Facebooksida. 

Majoriteten av inläggen bestod av representerande med två engagerande inlägg respektive elva 

representerande. Av de representerande inläggen bestod tio inlägg av delad information från 

Knivstas egna eller en annan hemsida, det enda inlägget som inte var taget från hemsidan var 

ett inlägg med en kort hälsning som önskade en trevlig helg. Representerande kommunikation 

framgick främst i form av information om politiska sammanträdanden och andra projekt och 

beslut som påverkar kommunens invånare. Det förekom inget tydligt fokus på att stärka 

Knivstas varumärke.  

De båda engagerande inläggen bjöd in till fysiskt deltagande, det ena var en medborgardialog 

med polisen och den andra en fritidsaktivitet i form av en författarträff. Se figur 4 för exempel 

på inlägg. 

  

  

Figur 4 - Inlägg Knivsta kommun 

Bild vänster: Knivsta kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 21/11-17 Bild 

höger: Knivsta kommun, exempel av engagerade Facebookinlägg, 24/11-17  

  

5.2.3 Uppsala  

I Uppsala kommuns kommunikationsdokument framgår det att de ser sociala medier som ett 

verktyg för att lyssna, delta i konversationer och för att dela information. För att sammanfatta 

hur kommunen ska förhålla sig till sociala medier har de tagit fram nio huvudsakliga punkter, 

de är följande:  
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● Lyssna på vad andra säger om oss för att lära känna medborgarna (och andra) och deras 

behov  

Prata med medborgare, medarbetare och andra intresserade  

● Dela information och kunskap  

● Fråga efter synpunkter  

● Svara på frågor  

● Rekrytera nya medarbetare  

● Berätta om Uppsala som kommun  

● Stödja en positiv bild av kommunen  

● Ge ökad delaktighet  

Utöver dokumentet för riktlinjer använder Uppsala kommun också ett mer djupgående 

vägledningsdokument specifikt för Facebook som innehåller mer konkreta vägledningar för 

hur kanalen ska användas. Dokumentet beskriver att Facebook ska användas som ett verktyg 

för stärka kommunens varumärke där inlägg ska vara aktuella, nyttiga och bidra med 

engagerande information om invånarnas vardags- och fritidsliv. Kommunikationen ska vara 

öppen, tillgänglig, aktuell och relevant. Kommunen ska kommunicera på ett trovärdigt sätt, 

men det ska samtidigt finnas utrymme att vara underhållande och att våga gå utanför ramarna 

vid behov.   

Kommunen har satt upp mål som de specifikt vill uppnå genom deras användande av Facebook.  

Målen är baserade på vad de bland annat vill att deras medborgare ska veta och tycka:   

Veta  

● Vad Uppsala kommun gör för Uppsalabornas fritids- och vardagsliv.  

● Vilka större evenemang som Uppsala kommun agerar i.  

● Att man kan få svar på frågor på Uppsala kommuns Facebook.  

Tycka  

● Uppsala kommun är lätt att komma i kontakt med via Facebook 

● Uppsala kommun bryr sig om vad jag tycker om olika saker.  

● Uppsala kommuns verksamheter berör mig.  

● Uppsala kommun arbetar aktivt med att förbättra vardags- och fritidslivet för 

Uppsalaborna.  

Vidare beskriver dokumentet att det huvudsakliga syftet med kommunens användning av 

Facebook är att:  
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● Öka kunskapen och engagemanget om vad kommunen gör för medborgarnas vardags- 

och fritidsliv  

● Fånga upp frågor och synpunkter samt öka medborgardialogen  

● Öka tillgängligheten till kommunen  

● Fungera som viktig kanal för kriskommunikation  

● Skapa förtroende för Uppsala kommun.  

  

Dessutom har kommunen en primär och en sekundär målgrupp som de riktar sig till med deras 

Facebooksida. Den primära målgruppen består av vuxna medborgare som har sin vardag med 

fritid, barn, boende, arbete och resor i kommunen. Den sekundära målgruppen är övriga 

ålderskategorier och personer som jobbar men inte bor i Uppsala.     

  

Kommunen publicerade 12 inlägg på deras Facebooksida under de två undersökta veckorna. 

Inläggen bestod av sex representerande och sex engagerande inlägg. Tre av de representerande 

inläggen bestod av information från Uppsalas egna eller någon annan hemsida. De 

representerande inläggen bidrog främst med generell information om aktuella händelser i 

kommunen, som att en cykelväg nyligen öppnats eller att kommunen håller på att genomföra 

en trygghetsundersökning. De övriga tre inläggen var skapande endast för deras Facebookflöde 

och användes för att berätta något för läsaren snarare än att endast informera. Genom dessa 

inlägg gav Uppsala en mer personlig inblick i vardagen hos olika kommunala verksamheter, 

som att elever från en skola hälsade på boende på ett äldreboende, eller en bild på en av 

kommunens läshundar.  

  

Av de engagerande inläggen fokuserade fem på fritidsevenemang. Dessa evenemang bjöd in 

invånarna till att exempelvis besöka ett gymnasium, delta i invigningen av en ny lekpark och 

att delta i tändandet av julbelysningen. Uppsala hade också ett inlägg som bjöd in medborgarna 

till att medverka i en medborgardialog där deltagarna fick möjlighet att lyssna och ge 

synpunkter på Uppsala konstmuseums framtid. Det fanns även ett inlägg som bidrog till 

engagemang direkt på Facebook där läsaren uppmanas att tagga och dela ett inlägg.  Se figur 5 

för exempel på inlägg.
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Figur 5 - Inlägg Uppsala kommun 

Bild vänster: Uppsala kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 17/11-17  

Bild höger: Uppsala kommun, exempel av engagerade Facebookinlägg, 21/11-17  

5.2.4 Enköpings kommun  

Likt Uppsala har Enköpings kommun både ett dokument för den generella användningen av 

sociala medier samt ett fördjupande dokumentet särskilt inriktat på användningen av Facebook. 

I det generella dokumentet skriver kommunen att de vill stärka varumärket, förbättra 

kommunikationen och stärka bilden av Enköping som arbetsgivare.   

I dokumentet för användningen av Facebook ges mer konkreta förslag om vad för typ av inlägg 

som ska publiceras. Främst handlar det om att sprida ökningen av positiva händelser inom 

kommunen, förenkla vardagen för kommuninvånare, samt stödja medborgare under större eller 

mindre kriser.  

Vidare beskriver Facebookdokumentet att kommunen ska utgå ifrån vad för typ av information 

invånarna vill och nämner exempelvis information om snöröjning, när det är lov i skolorna och 

kommande aktiviteter. Enköping ser hela kommunen som sin primära målgrupp, där de har 

räknat ut att 66% av Enköpings befolkning finns på Facebook.   

Enköping nämner även att tävlingar sällan ger en starkare relation, då de menar på att tävlingar 

kan locka nya gillare som i sin tur inte har mycket med kommunen att göra, men de menar på 

att ifall tävlingen har ett fokus på Enköpings kommun kan det funka, ett exempel de har är att 

det kan vara en bildtävling där det kan vara en bild på en av kommunens verksamheter får 
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följarna gissa vilket kommunhus det är, men det är viktigt för Enköping att kommunen ska 

visas positivt i tävlingen.    

  

Enköpings kommun publicerade 11 inlägg under de två veckorna som studerades. Sex av 

inläggen var representerande och övriga fem engagerade. Inga av Enköpings representerande 

inlägg var tagna från en extern hemsida utan var alla skapade från grunden för Facebooksidan. 

Tre av dessa hade ett varumärkesbyggande syfte och övriga tre var informerande. De 

varumärkesbyggande inläggen liknade de inlägg som förekom i Uppsalas Facebooksida där 

invånarna fick en inblick i någon av kommunens verksamhet. I Enköpings fall lade de bland 

annat upp en bild på en äldre kvinna från ett äldreboende och en anställd som är ute på en 

cykeltur. De informativa inläggen innehöll mer objektiv information, som att Komvux hade 

drabbats av en vattenläcka eller ett annat inlägg som förklarade var medborgarna kan vända sig 

om en anhörig behöver stöd.  

Enköpings fem engagerade inlägg var alla fritidsevenemang och bjöd in till fysiskt deltagande, 

inget engagerande inlägg användes för digitalt deltagande. Inläggen bjöd in invånarna till 

exempelvis en författarträff och en sverigefinsk mässa. Se figur 6 för exempel på inlägg.  
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Figur 6 - Inlägg Enköpings kommun 

Bild vänster: Enköpings kommun, exempel av engagerande Facebookinlägg, 17/11-17  

Bild höger: Enköpings kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 22/11-17  

  

5.2.5 Håbo  

Håbo är den enda kommunen som inte använder ett kommunikationsdokument för hur och vad 

sociala medier ska användas till. Istället består deras dokument av administrativa riktlinjer för 

hur kommunens anställda ska förhålla sig när de startar upp och bedriver en egen sida på ett 

socialt medium i kommunens namn. På grund av detta kommer det inte ske någon jämförelse 

mellan riktlinjerna och innehållet på Håbos Facebooksida.  

  

Håbo hade nästan bara representerande inlägg, av totalt 14 inlägg var 13 representerande och 

endast ett inlägg engagerande. Sju av de representerande inläggen var tagna från kommunens 

eller en annan hemsida och övriga sex unika för Facebooksidan. Nio av de representerade 

inläggen fokuserade på att stärka kommunens varumärke och likt Uppsala och Enköpings 
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Facebooksidor förekom det inlägg som visade en vardaglig händelse inom någon av 

kommunens verksamheter. Exempel på sådana inlägg var exempelvis inlägg som visade hur 

boende på ett äldreboende fått tillgång till surfplattor, eller att pedagoger fått lära sig att 

programmera. Det förekom också mer informativa inlägg om exempelvis snöröjning och 

gatuparkarbete samt information om lediga tjänster i kommunen.   

  

Det enda engagerande inlägget som förekom var en enkätundersökning som Håbo skapat där 

de ville få reda vad människor tycker om deras användning av Facebook. Enkätundersökningen 

skedde helt digitalt utan någon typ av fysiskt deltagande. Se figur 7 för exempel på inlägg. 

  

Figur 7 - Inlägg Håbo kommun 

Bild vänster: Håbo kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 17/11-17 Bild 

höger: Håbo kommun, exempel av engagerade Facebookinlägg, 24/11-17  

  

5.2.6 Älvkarleby  

Älvkarleby har två olika kommunikationsdokument, dels ett som innehåller information om 

kommunens övergripande kommunikationsstrategi som nämner hur den externa 

kommunikationen ska bidra till att öka förtroendet för kommunen samt hur kommunen genom 

dialog vill öka medborgarnas engagemang.  

Det andra dokumentet är specifikt inriktad på kommunens digitala strategi och innehåller tre 

punkter som sammanfattar kommunens syfte med användning av sociala medier och andra 

digitala plattformar:    

● Aktivt arbeta för en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.  
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● Öka den digitala tillgängligheten och närvaron mot invånare, besökare och företag.  

● Skapa ett tydligt och enhetligt arbete med digitala kanalers möjligheter och effekter.  

Älvkarleby beskriver Facebook som en möjlighet för kommunen att nå ut till nya målgrupper 

samt rekrytera ny personal och stärka kommunens varumärke.   

  

Älvkarleby kommun publicerade totalt 14 inlägg, de nådde inte upp till minimigränsen av minst 

tio inlägg på två veckor, därför utökades undersökningsperioden till 3 veckor. Älvkarleby var 

en av få kommuner som hade mer engagerade inlägg än representerande där sex av inläggen 

var representerande och åtta var engagerande. Fem av de sex representerande inläggen täckte 

allmän information inom kommunen, som exempelvis information om en ny avfallstaxa eller 

beslut kring upphandlingen av ett äldreboende. Det resterande inlägget liknade de mer 

personliga inläggen som setts i tidigare kommuner, i detta fall fick publicerade kommuner 

bilder från ett nyrenoverat tillagningskök med sin personal. Av samtliga representerande 

inlägg var det endast två inlägg som bestod av existerande information från kommunens 

hemsida, de övriga fyra inläggen var skapade för Facebook.     

  

Av Älvkarlebys engagerade inlägg var en trygghetsvandring, invigningar och firanden det som 

kännetecknade deras engagerande inlägg under tre-veckorsperioden. Dessutom hade 

kommunen en direktsändning av invigningen av trygghetsverksamheten så att de som inte 

kunde delta fysiskt ändå fick möjlighet att följa invigningen. Inga av de engagerade inläggen 

hade någon tydlig fokus på dialog. Det enda som kan användas för att föra dialog även om det 

inte var det huvudsakliga syftet är den tidigare nämnda trygghetsvandringen som skedde 

tillsammans med kommunen och polisen. Se figur 8 för exempel på inlägg. 

  

Figur 8 - Inlägg Älvkarleby kommun 
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Bild vänster: Älvkarleby kommun, exempel av engagerande Facebookinlägg, 11/11-17  

Bild höger: Älvkarleby kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 14/11-17  

  

5.2.7 Östhammars kommun  

Östhammar har ett dokument med riktlinjer för hur deras sociala-mediekanaler ska hanteras. I 

dokumentet framgår det att kommunens syfte med att ha en aktiv närvaro på sociala medier är 

att nå ut till fler målgrupper, skapa dialog och få medborgarna mer delaktiga i kommunens 

utveckling. Genom att bjuda in till mer samtalande och ett mer interaktivt förhållande ska 

känslan av distans mellan kommunen och medborgarna minskas. Det nämns att kommunens 

hemsida ska verka mer som en faktabank, medan deras sociala-mediekanaler ska vara mer 

öppna och levande.  

  

Östhammar kommun publicerade 15 inlägg under de två undersökta veckorna. De hade fler 

representerande inlägg jämfört med engagerade med nio representerande respektive 6 

engagerande. I de representerande inläggen förekom det en övervägande del informerande 

inlägg jämfört med varumärkesbyggande. Det sju informerande inläggen användes i syfte att 

marknadsföra vissa tjänster och utbildningar, exempelvis tre lediga tjänster inom vård och 

omsorg och påminnelser om att söka till vård- och omsorgsutbildningen som kommunen 

anordnade. Det förekom två varumärkesbyggande inlägg där det ena handlade om hur 

Östhammar kommun vann årets arbetsgivare. Det andra inlägget handlade om hur kommunen 

arbetade för att minska på kemikalieutsläppet. Av de representerande inläggen bestod fem av 

de existerande information från Östhammars hemsida eller någon annan typ av hemsida.  

   

Av de engagerade inläggen användes fem av dessa för att påminna om två olika dialogmöten 

som kommunen anordnade gällande kommunens tillväxtstrategi där deltagarna fick möjlighet 

att lämna synpunkter, ställa frågor och komma med förslag för en positiv utveckling. De övriga 

två inläggen bjöd in till öppet hus på ett gymnasium. Alla engagerade aktiviteter utspelade sig 

fysiskt och inget inlägg användes för att skapa digitalt deltagande.  Se figur 9 för exempel på 

inlägg. 
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Figur 9 - Inlägg Östhammars kommun 

Bild vänster: Östhammars kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 14/11-17 

Bild höger: Östhammars kommun, exempel av engagerade Facebookinlägg, 15/11-17  

  

5.2.8 Heby  

Heby kommun har inget kommunikationsdokument specifikt för sociala medier. Istället 

använder de ett gemensamt kommunikationsdokument för kommunens kommunikation som 

helhet.  

Det som kan utläsas av dokumentet är att det ska skapas bättre möjligheter för medborgarna att 

få insyn, delta och påverka kommunens verksamheter genom kontinuerlig och kvalificerad 

information. Kommunikationen ska utgå från engagemang och närvaro, där kommunen ska 

utgå från medborgarnas situation, kunskaper och attityder.   

  

Heby har totalt tio inlägg under tvåveckorsperioden, sex representerande och fyra engagerande 

inlägg. Flera av de representerande inläggen användes för att informera om beslut som fattats 



  

45  

  

och arbeten som utförs inom kommunen. Exempelvis har de ett inlägg om pågående 

skogsarbete och ett annat inlägg gällande beslut om nybyggnationer som 

samhällsbyggnadsnämnden fattat. Av alla representerande inlägg användes information från 

Hebys hemsida i fyra inlägg, det andra två inläggen unika för Facebooksidan.   

  

Av de fyra engagerade inläggen användes ett av dem i syfte att föra medborgardialog. Det 

inlägget handlade om att invånare bjöds in till en träff tillsammans med kommunen där de fick 

möjlighet att diskutera trygghetsfrågor i kommunen. De övriga inläggen var mer 

fritidsinriktade som exempelvis en träff för fastighetsägare och ett annat evenemang i 

kommunens bibliotek för ungdomar. Allmänheten bjöds också in till en medborgardialog 

tillsammans med polisen och representanter från kommunens trygghetsråd där deltagare fick 

möjlighet att ställa frågor och diskutera trygghetsfrågor inom kommunen. Det fanns inga inlägg 

som bjöd in till digital kommunikation utan alla engagerade inlägg fokuserade på en fysisk 

närvaro.  Se figur 10 för exempel på inlägg. 

  

Figur 10 - Inlägg Heby kommun 

Bild vänster: Heby kommun, exempel av representerande Facebookinlägg, 13/11-17  

Bild höger: Heby kommun, exempel av engagerade Facebookinlägg, 20/11-17  
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6. Analys  

I detta kapitel kommer samtliga kommuners inlägg och kommunikationsdokument analyseras 

utifrån Ines Mergels teori om myndigheters sociala-medieanvändning. Först kommer analysen 

av kommunernas representerande och engagerande Facebookinlägg presenteras, följt av en 

analys av kommunikationsdokumenten. 

 

6.1 Representerande kommunikation 

På kommunernas Facebooksidor förekom det en stor del inlägg som syftade till att informera 

om aktuella händelser inom kommunen och den politiska verksamheten, pågående projekt och 

allmän information som påverkar medborgarnas vardag. Just att använda sociala medier i syfte 

att sprida information är ett av de grundläggande syftena med den representerande 

användningen av sociala medier enligt Mergel (ibid).  

Något annat som överensstämde med Mergels teori var hur många av dessa inlägg bestod av 

en neutral sammanfattad text följt av en länk till en hemsida med fördjupad information (ibid). 

Sådana inlägg kunde särskilt ses exempelvis bland Tierps och Knivsta kommuns inlägg där alla 

utom ett av de representerande inläggen bestod av information från hemsidor. Bland övriga 

kommuner var inlägg baserade på existerande information fortfarande vanligt förekommande, 

men inte till lika stor grad, utan mer utrymme gavs för inlägg unikt skapade för Facebook, det 

vill säga att de inte hänvisade till någon extern hemsida. Det tydligaste exemplet av 

användandet av sådana inlägg var Enköpings kommun som inte hade något representerande 

inlägg som utgick från informationen av en hemsida.   

Inlägg som inte förlitade på existerande informationen tenderade att skilja sig i hur innehållet 

var format. Istället för att endast objektivt informera om en uppdatering inom kommunens 

verksamheter utformades dessa med mer personligt tilltal. Detta kunde särskilt ses bland 

Enköpings, Håbo och Uppsala kommuns inlägg där medborgarna informerades om hur 

kommunernas verksamheter arbetar genom att ge publiken en inblick av en vardaglig informell 

händelse, som exempelvis inlägg som visade hur boende på ett äldreboende använder 

surfplattor eller hur pedagoger lär sig programmera. Denna typ av kommunikation avviker från 

Mergels definition av representerande kommunikation eftersom det sociala mediet används 

mer självständigt snarare än endast som en kompletterande informationskanal. Samtidigt syns 

det också hur andra kommuner följer en väldigt strikt användning av Facebook som ett 

komplement till deras andra informationskanaler. Oavsett om kommunikation var mer 
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personligt eller objektivt formad bidrog båda dessa tillvägagångssätt bidrar till öka publikens 

större insyn i kommunens verksamheter, som är ett av målen med den representerande 

kommunikationen (Mergel, 2016, s 143).  

Ett annat mål med representerande kommunikation är att stärka förtroendet för myndigheten  

(Mergel, 2016, s 143). Även om just begreppet förtroende inte nämndes i 

kommunikationsdokumenten var varumärkesbyggande med syfte att stärka en positiv bild av 

kommunen ett väldigt vanligt förekommande mål med sociala-medieanvändningen bland 

kommunerna. Exakt hur innehåll som bidrog till ett stärkt varumärke skulle vara uppbyggt 

beskrevs mer generellt utan några tydliga exempel på hur sådant innehåll såg ut. Genom att 

undersöka inläggen gick det dock att se inlägg som hade funktionen att bidra med en positiv 

bild av kommunen och stärka varumärket, exempelvis de tidigare nämnda personligare 

inläggen som hade en lättsammare och en mer positiv vinkling. Flera kommuner använde sig 

av den här typen av inlägg men det var mest förekommande bland Håbo, Enköping och Uppsala 

kommuns inlägg och lägst var hos Tierps kommun som inte hade något sådant inlägg. Flera 

kommuner valde även att uppmärksamma när någon verksamhet inom kommunen vunnit en 

större tävling eller fått bra resultat i mätningar som också skulle kunna bidra till ett stärkt 

förtroende. Genom dessa inlägg syns det hur kommunerna använder sociala medier för att öka 

förtroendet gentemot dem genom att sprida information som visar upp kommunen ur ett positivt 

perspektiv.  

Vidare beskriver Mergel hur sociala medier utifrån representerande kommunikation 

huvudsakligen används som en kompletterande informationskälla till myndighetens hemsida, 

där syftet är att informationen ska få så stor spridning som möjligt snarare än att verka som ett 

självständigt kommunikationsmedel (Mergel, 2013, s 128). Resultatet visar att medan en stor 

del av inläggen hänvisade till en extern hemsida fanns det kommuner som i många fall 

publicerade inlägg som innehöll information som inte hänvisade till någon annan internetlänk. 

Enköping är den kommun som stack ut mest gällande unika inlägg eftersom de inte hade ett 

enda representerande inlägg som innehöll en länk till en hemsida. Sedan fanns det kommuner 

som Knivsta och Tierps varav alla inlägg hänvisade till kommunens eller en annan hemsida, 

men överlag fanns det en tydlig variation i hur många som bestod av redan existerande 

information.  
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6.2 Engagerande kommunikation 

Mergel (2013) beskriver att den engagerade kommunikation är mer interaktiv i jämförelse med 

den representerande kommunikationen där medborgarna ska ha möjlighet att kommunicera 

med myndigheterna genom naturliga konversationer. Medan den representerande 

kommunikation utgår från envägskommunikation inriktas engagerande kommunikation på 

tvåvägskommunikation. Mergel (2013) menar på att medborgarna ska uppmuntras till att bidra 

med synpunkter och att få möjligheten att forma innehållet på Facebook (Mergel, 2013, s 128).   

  

Kommunerna publicerade två olika typer av inlägg som kan kategoriseras som engagerande, 

den ena typen syftade till att föra dialog med kommunen, som är det huvudsakliga syftet med 

engagerande kommunikation, medan den andra typen användes för att bjuda in till olika fritids- 

och intresseevenemang. De inläggen som syftade till att föra medborgardialog hade en betydligt 

starkare koppling till Mergels resonemang om engagerande kommunikation då de syftade till 

att få kommunen och medborgarna att samverka. Fritids- och intresseevenemangen syftade i 

mindre grad på att skapa dialog utan fokuserade istället på att få medborgare att delta i olika 

typer av aktiviteter som kommunen anordnade.   

 

Av dessa två kategorier var inbjudningar till fritids- och intresseevenemang den mest 

förekommande typen av inlägg. Att använda sociala i syfte att sprida uppmärksamma om 

sådana evenemang syntes inte i något kommunikationsdokument utöver Uppsalas som nämner 

att de använder sociala medier för att öka kunskapen och engagemanget om vad kommunen 

gör för medborgarnas vardags- och fritidsliv. Alla utom Håbo kommun hade ett inlägg av detta 

slag under undersökningsperioden och bestod av exempelvis av filmvisningar, författarbesök 

och sportaktiviteter som kommunernas verksamheter anordnade. Vad gäller engagerande 

kommunikation i form av medborgardialog förekom det som sagt inte i lika stor utsträckning, 

samtidigt var det något som nämndes i flera kommunikationsdokument och sådana inlägg fanns 

förekommande bland alla kommuner utom Enköping. Dessa inlägg användes för att bjuda in 

medborgare att exempelvis samtala med politiska representanter, polisen, eller för att delta i 

och påverka pågående projekt inom kommunen.  

Anmärkningsvärt är att av nästan alla de inlägg som utgick från engagerande kommunikation 

utspelade sig fysiskt och skedde inte direkt via Facebook eller genom annat digitalt medel. 

Endast 3 av 38 engagerande inlägg uppmanade medborgare att delta digitalt medan resterande 

inlägg istället bjöd in till fysiskt engagemang. Ett exempel på digitalt deltagande var Håbo 



  

49  

  

kommuns inlägg där de uppmanade medborgarna att lämna synpunkter om kommunens 

användande av Facebook via en digital enkät.  I övriga fall där kommunerna bjöd in till en 

fysisk dialog användes Facebook som en plattform för att sprida information om framtida 

medborgardialoger som medborgarna kunde delta i. Just att använda sociala medier för att fråga 

efter synpunkter fanns också förekommande inom flera kommunikationsdokument, men Håbos 

inlägg var det enda som förekom under undersökningsperioden. 

 

6.3 Analys av kommunikationsdokument   

Det mest förekommande målet och syftet med att kommunicera genom sociala medier utifrån 

kommunernas kommunikationsdokument var att öka medborgarnas delaktighet i kommunens 

processer, främja dialog och fråga efter synpunkter. Med undantaget av Enköpings och Håbo 

kommun var detta något som framgick i samtliga kommunikationsdokument. Exakt hur 

kommunerna skulle gå tillväga för att uppnå dessa mål var sällan konkret beskrivet, utan 

beskrevs mer med generella termer. Oavsett visar det att det finns en vilja att använda en pull 

strategy i hur kommunerna kommunicerar med sina medborgare som syftar till att bjuda in 

medborgare att dela med sig av information och kunskap (Mergel, 2013, s 128).   

Det fanns även tydliga inslag av en push strategy genom dokumenten. Flera kommuner beskrev 

hur de genom sociala-medieanvändningen ville sprida information som skulle öka kunskapen 

och ge större insyn i de olika kommunernas verksamheter, vilket Mergel beskriver som ett av 

den representerande kommunikationens huvudsakliga syfte (ibid).   

Ett annat mål som kan uppfattas ur Mergels teori att bidra till ökat förtroende för kommunerna 

och som fick mycket utrymme bland kommunikationsdokumenten var hur sociala- 

medieanvändningen skulle bidra till ett stärka kommunens varumärke. Även detta var något 

som beskrevs mer generellt utan några tydliga exempel på hur varumärkesbyggande innehåll 

såg ut (Mergel, 2016, s 143). Dessa är ämnen som fyller funktionen att öka kunskapen om 

kommunernas arbete som är ett av den representerande kommunikationens syfte och visar även 

vissa samband mellan kommunikationsdokumenten och inläggen (Mergel, 2013, s 128).  

Kommunikationsdokument innehöll i allra största grad generella idéer om att Facebooksidorna 

skulle användas som plattformar där medborgare är välkomna att ta kontakt med kommunen 

för att få svar på frågor samt ta del av olika typer av nyheter och uppdateringar om vad som 

sker inom kommunen.  
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7.Diskussion och framtida forskning  

7.1 Beskrivning av uppsatsen  

Den här undersökningen har handlat om hur kommuner inom Uppsala län använder Facebook 

och hur deras inlägg förhåller sig till begreppen representation och engagemang. Syftet har 

varit att undersöka och redogöra hur kommuner i Uppsala län använder Facebook för att 

kommunicera med sina medborgare och om kommunernas kommunikation överensstämmer 

med deras angivna mål, strategier och policyer. Genom två innehållsanalyser avsåg 

undersökningen att svara på följande frågeställningar:   

●  Hur använder kommunerna Facebook för att kommunicera med sina medborgare 

utifrån begreppen representation och engagemang?  

● Hur överensstämmer kommunernas kommunikation på Facebook med deras 

kommunikationsdokument?  

 

7.2 Slutsatser  

7.2.1 Hur använder kommunerna Facebook för att kommunicera med sina 

medborgare utifrån begreppen representation och engagemang?  

  

Den representerande kommunikationen som fanns bland inläggen ligger väldigt nära till hur 

Mergel beskriver myndigheters användande av sociala medier. Resultatet visar att under 

undersökningsperioden använder alla kommuner inom Uppsala län Facebook huvudsakligen 

som en informationskanal för att sprida kunskap och nyheter till sina medborgare. Med 

undantaget av en kommun användes redan existerande information från hemsidor som underlag 

för en stor del av inläggen.   

En skillnad mellan de olika kommunernas representerande kommunikation var hur 

informationen framställs. Det finns en blandning av att presentera information mer sakligt och 

objektivt eller att försöka få informationen kännas mer personlig, där de flesta fokuserar mer 

på att endast bidra med objektiv information, men det finns även de kommuner som inriktar sig 

mer på den personligare kommunikationen. Utöver informerande inlägg som enbart har i syfte 

att öka medborgarnas kunskap om kommunens verksamheter använder kommuner också inlägg 

som syftar till att stärka förtroendet för kommunerna. Det var inlägg som inte i första hand 

bidrog med nödvändig information för medborgarens vardag, utan användes för att avspegla 
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en positiv bild av kommunen. Detta tyder på att kommunerna ser Facebook som mer än bara 

en plattform för att sprida information, utan även för att marknadsföra sig själva.   

  

Vad gäller den engagerande kommunikation var den mer enhetlig mellan de olika kommunerna 

jämfört med den representerande kommunikationen. En av de utmärkande egenskaperna av 

den engagerande kommunikation är att använda sociala medier för dess ursprungliga syfte; att 

koppla människor samman. Det är väldigt begränsat fokus i inläggen publicerade av 

kommunerna att få medborgarna engagerade direkt genom Facebook, utan snarare användes 

inläggen för att skapa engagemang för fysiska dialoger och evenemang. Detta visar på att 

kommunerna mer ser Facebook som en kanal för att informera om möjligheter till engagemang, 

snarare än att få medborgarna direkt engagerade på Facebook. Dessutom får fritids- och 

intresseevenemang mer utrymme bland inläggen än medborgardialoger, vilket kan bero på att 

medborgardialoger inte förekommer i lika stor utsträckning.  

7.2.2 Hur överensstämmer och skiljer sig kommunernas kommunikation på 

Facebook med deras kommunikationsdokument  

 

Det som framstår tydligast i analysen av kommunikationsdokumenten är att trots att det fanns 

stora skillnader i hur utarbetade och specificerade de olika kommunikationsdokumenten var 

fanns det flera innehållsmässiga likheter genomgående samtliga Facebooksidor. Kommunerna 

är överens om att det huvudsakliga syftet med användningen av Facebook i deras externa 

kommunikation är att bidra medborgarna med information och kunskap om vad som sker och 

är på gång i kommunernas olika verksamheter. Detta syntes både inom 

kommunikationsdokumenten och de inlägg som publicerades. Likväl fungerade 

Facebooksidorna som en kanal för att informera medborgare om möjligheten att delta i 

medborgardialoger och andra träffar där de kunde dela med sig synpunkter kring den 

kommunala verksamheten samt möjligheten att delta i intresse- och fritidsaktiviteter. Det fanns 

dock vissa undantag som Enköpings kommun som inte publicerande något inlägg som bjöd in 

till medborgardialog, men samtidigt fanns det inte som mål i deras kommunikationsdokument. 

Dessutom var Uppsala kommun den enda kommunen som hade som mål i sitt 

kommunikationsdokument att bjuda in medborgare till intresse- och fritidsaktiviteter. 

Ett annat vanligt förekommande mål var att användningen av sociala medier skulle bidra till att 

stärka kommunens varumärke och syntes också på flera av kommunernas Facebooksidor där 
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kommuner publicerade inlägg som framhävde positiva prestationer eller händelser inom den 

kommunala verksamheten. 

Sammanfattningsvis fanns det inget uppseendeväckande i hur kommunerna förhöll sig till sina 

kommunikationsdokument. Det fanns inget heller något som tydde på någon skillnad i hur 

representerande och engagerande kommunikation överensstämde utifrån dokumenten. Den 

tydligaste slutsatsen som går att dra i detta sammanhang är att kommunikationsdokumenten 

inte spelar en avgörande roll för hur kommunerna väljer att kommunicera på Facebook. Trots 

att kommuner som Uppsala och Enköpings kommun hade väldigt långa och utarbetade planer 

och strategier fanns det inga stora innehållsmässiga skillnader på Facebooksidorna jämfört med 

exempelvis Håbo kommun som inte hade något kommunikationsdokument alls för hur de ska 

använda Facebook. 

7.3 Diskussion  

I följande del kommer studiens metodologiska utveckling diskuteras, därefter diskuteras 

resultatet i förhållande till den tidigare forskningen samt vilken samhällsrelevans denna 

undersökning innefattar.  Sist kommer det ges förslag på framtida forskning. 

7.3.1 Metoddiskussion 

Innan vi bestämde oss för att använda en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys fanns det 

andra metoder som övervägdes. Den ursprungliga idén var att genomföra intervjuer 

tillsammans med kommunikationsansvariga på respektive kommun för att få svar på vilken roll 

de ser Facebook spela i deras externa kommunikation och vikten av kommunikationsdokument 

för att sedan genomföra en innehållsanalys mycket likt den som användes i denna studie för att 

se huruvida Facebooksidornas innehåll återspeglar de svar vi fick från intervjupersonerna. Det 

vi upptäckte var att intervjua och sammanställa svar från representanter tillhörande åtta olika 

kommuner skulle bli ett för stort material för oss att hantera under de angivna 

tidsbegränsningarna för uppsatsen. På grund av detta beslutades det att enbart använda 

kommunikationsdokumenten men att genomföra en mer detaljerad innehållsanalys. De 

huvudsakliga fördelarna med att använda en innehållsanalys för denna studie var att vi utgick 

från ett relativt stort material. Dessutom var det väldigt tidseffektivt då allt material som skulle 

undersökas kunde samlas in digitalt. I och med att vi inte studerande individer eller någon typ 

av känslig information behövde vi inte heller tänka på potentiella forskningsetiska problem. 

Om vi hade valt att utvidga det teoretiska ramverket till att även fokusera på Mergels tredje 
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perspektiv nätverkande som lägger större vikt på interaktionen med medborgare hade det krävts 

etiska ställningstaganden, men i och med att endast offentliga inlägg och dokument från 

kommunerna har undersökts krävdes ingen etisk reflektion.  

Vi kunde dock observera brister med att enbart använda innehållsanalyser, specifikt när det 

gällde kommunikationsdokumenten. Det fanns en förutsättning att kommunernas 

kommunikationsdokument skulle vara tydligare i hur de presenterande kommunernas mål och 

strategier samt mer redogörande för hur dessa mål och strategier skulle uppnås. Det fanns 

undantag som exempelvis Enköpings och Uppsalas kommunikationsdokument, men överlag 

var dokumenten väldigt öppna för tolkning och en del hade inte uppdaterats på flera år. I och 

med detta blev det svårare än beräknat att besvara frågeställningen kring 

kommunikationsdokumentens överensstämmelse med inläggen. 

 

7.3.2 Resultatdiskussion   

Denna studie visar att kommunerna inom Uppsala län huvudsakligen använder Facebook som 

en kommunikationsplattform för att sprida information om händelser och uppdateringar från 

kommunens verksamheter samt för att stärka förtroendet gentemot kommunen. Detta resultat 

överensstämmer med den tidigare forskningen som också visat att sociala medier används av 

myndigheter främst i syfte att sprida information och att skapa digital delaktighet med 

medborgare har haft lägre prioritet hos myndigheter. Det som vår studie visar på är att 

kommuner faktiskt försöker skapa delaktighet, men inte direkt på Facebook. Snarare används 

Facebook för att få medborgare mer delaktiga i fysiska evenemang. Överlag stämmer dock 

resultatet till stor del fortfarande överens med den tidigare forskningen då Facebooksidorna 

primärt används som en informations- och nyhetskanal.  

 

Resultatet visar också att trots att den tidigare forskningen betonat vikten av policyer och 

strategier för användandet av sociala medier kunde det inom denna studie inte observeras någon 

stark koppling mellan kommunikationsdokumenten och de inlägg som publicerades. Wendels 

(2017) nämnde i sin studie om kommuners användande av Facebook att det fanns ett möjligt 

behov att studera vidare på kommuners strategidokument för att få bättre förståelse för hur 

kommunikatörer använder Facebook i praktiken, men resultatet från denna studie visar att det 

inte fanns någon märkvärdig skillnad på hur kommuner med långa och djupgående 

kommunikationsdokument   kommunicerade jämfört med de kommuner som hade väldigt 
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begränsande kommunikationsdokument. Detta tyder på att det finns andra faktorer som 

påverkar kommunernas externa kommunikation. 

 

Den största skillnaden mellan denna studie och den forskning som genomförts tidigare kring 

offentlig sektors kommunikation på sociala medier är hur den här studien lägger större vikt på 

de innehållsmässiga faktorerna bland inläggen för att få svar på hur kommuner använder sociala 

medier för att deras medborgare mer involverade i den kommunala verksamheten samt för att 

bidra deras medborgare med information. Dessutom har inläggen satts i relation till de mål, 

strategier och policyer kommunerna utger sig att arbeta utefter genom att se närmre på 

kommunernas kommunikationsdokument, där vi som tidigare nämnt, kunnat observera att 

kommunikationsdokumentens roll i utformandet av innehållet på Facebook inte är lika central 

som en del av den tidigare forskningen har hävdat. Visserligen får många av målen och 

strategierna utrymme bland kommunernas olika inlägg, men det är ytterst sällan det syns en 

tydlig koppling mellan väldigt specifika inlägg och väldigt specifika mål. Detta tyder på att det 

finns interna processer inifrån kommunen som styr innehållet av inläggen som inte kunde 

studeras i denna studie. 

 

För att anknyta tillbaka till inledningen och problemformuleringen som handlade om 

möjligheten för kommuner att utnyttja sociala medier för att skapa ett mer interaktivt digitalt 

förhållande med sina medborgare och främja demokrati så upplevs det som att kommuner ännu 

inte är villiga att utnyttja de tillgängliga digitala funktionerna på Facebook för att skapa dialog. 

Istället framstår det som kommuner fortfarande förlitar sig huvudsakligen på traditionella 

tillvägagångssätt för att föra dialog med deras medborgare där den enda rollen som sociala 

medier spelar är att bidra med större spridning till evenemang utanför Facebook.  

I och med att studien undersökte åtta olika kommuner under samma tidsperiod och fann stora 

likheter mellan hur de olika kommunerna kommunicerande kan resultatet ses som 

representativt för svenska kommuner i ett större sammanhang än enbart som ett isolerat fall för 

kommuner inom Uppsala län.  Att samtliga undersökta kommuner ingår inom Uppsala län har 

egentligen ingen betydelse för likheterna i resultaten eftersom alla kommuner utgick från egna 

självständiga mål och strategier. På så sätt ger denna studie en bättre förståelse för hur svenska 

kommuner väljer att kommunicera på sociala medier, men också var det finns plats för 

utveckling.   
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I och med att det Facebook har blivit ett så pass stort och relevant kommunikationsmedel för 

Sveriges befolkning, både som nyhetskälla och för dialogskapande har det varit relevant att se 

på vilken roll kommuner anser att Facebook bör ha i deras externa kommunikation. Baserat på 

resultatet av denna studie finns det fortfarande utrymme för kommunerna att utveckla deras 

kommunikation med medborgare. Att flera kommuner använder Facebooksidorna som 

komplement till deras egna hemsida visar på att kommuner fortfarande inte utnyttjar 

potentialen med att använda Facebook som en mer självständig plattform för att komma närmre 

deras publik. 

 

Det är tydligt att digitalt engagemang i dagsläget inte är något som kommunerna fokuserar på 

utan utgår fortfarande främst från fysiska dialoger för att skapa delaktighet mellan kommun 

och medborgare. Kommunerna är även överlag väldigt traditionella i hur de väljer att sprida 

information till sina medborgare med inlägg som i största utsträckning formas ur ett 

envägskommunikativt perspektiv. Kommunikationsdokumenten visade sig ha ett väldigt 

begränsat värde i förhållande till de inlägg som publicerades. Dokumentens strategier och mål 

bestod i många fall endast av generella begrepp utan någon djupgående beskrivning för vad 

som ville uppnås och exakt hur kommunen skulle gå till väga för att nå målen.  

 

Det behövs dock återigen nämnas att denna studie endast undersökte publicerade inlägg från 

en kortare tidsperiod på två eller tre veckor. På grund av detta kan vi inte påstå de inlägg som 

har används för denna studie är helt representativa för kommunernas användning av Facebook 

i helhet. Samtidigt fanns det så pass klara likheter mellan de olika kommunerna att det går att 

dra generella slutsatser om hur myndigheter använder sociala medier för att informera och 

engagera sina medborgare. Något annat som behövs nämnas är kommunikationsdokumenten 

och det begränsade värdet som de bidrog till studien. I och med att det fanns en förutsättning 

att dokumenten från de olika kommunerna skulle följa ett liknande mönster som återfanns i 

några av de få utarbetade planerna och strategierna från Enköpings och Uppsala kommun 

uppkom det svårigheter när väl innehållet skulle analyseras. Det är nu tydligt att en kommuns 

nedskrivna strategier, planer och policyer inte nödvändigtvis har en stor påverkan på hur den 

externa kommunikationen formas. 
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7.4 Framtida forskning  

Den här studien har undersökt hur kommunerna inom Uppsala län väljer att kommunicera med 

sina medborgare genom representerande och engagerande kommunikation baserat på de 

inlägg kommunerna publicerade på sina Facebooksidor under en två- eller treveckorsperiod. 

Kommunernas inlägg undersöktes i förhållande till kommunernas egna 

kommunikationsdokument för att ta reda på hur kommunerna följer sina egna strategier och 

riktlinjer och hur Facebook används för att skapa engagemang. Eftersom 

kommunikationsdokumentet hade ett relativt begränsat värde kring förståelsen av hur 

kommunernas kommunikation överensstämde med deras mål och strategier vore det relevant 

att undersöka den interna processen som sker inuti kommuner vid formandet av innehållet. 

Det vore därför intressant att studera vidare på hur den interna planeringen av sociala- 

medieanvändningen går till genom att exempelvis intervjua kommunikationsansvariga eller 

delta i utformandet av nya inlägg genom en observation. Det hade också getts möjlighet att 

undersöka vilken roll de ser sociala medier spela i dagsläget och huruvida det finns planer att 

utveckla vilken funktion sociala medier ska spela i deras externa kommunikation. 

 

Det hade också varit intressant att studera hur medborgarna själva ser på digitalt engagemang 

och om det är något som de anser kommuner och andra myndigheter bör prioritera och i så fall 

på vilket sätt. En sådan studie hade kunnat genomföras med hjälp av exempelvis enkäter eller 

gruppintervjuer.  

Det går även att utvidga forskningen med samma teoretiska utgångspunkt genom att inkludera 

Mergels (2016) nätverkande perspektiv för undersökningar som tittar närmre på hur 

medborgarna interagerar gentemot kommunen i exempelvis kommentarsfält och hade kunnat 

genom en netnografisk metod eller en annan typ av innehållsanalys.    
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