
 

 

 

 

Sammanställning av enkäten 

Håbo kommun på Facebook 
 

 

1. Hur gammal är du? 

13-17 år = 0 svarande 

18-24 år = 4 svarande 

25-34 år = 15 svarande 

35-44 år = 28 svarande 

45-54 år= 34 svarande 

55-64 år = 24 svarande 

65+ år = 35 svarande 

 

Tot. 140 personer har svarat 
2. Följer du Håbo kommun på Facebook idag? 

Ja = 101 svarande 

Nej = 39 svarande 

 

Ja. Därför att… 

Här är några kommentarer som vi fick in: 

 För att få information. Jag vill inte gå in på kommunens hemsida 

för att få reda på om det hänt något nytt.  

 Jag vill veta vad ni gör. 

 Jag vill veta vad som är aktuellt i kommunen. 

 För att läsa om nyheter. 

 För att slippa leta upp information. Man får man även 

information om saker man inte visste fanns. 

 Bra sätt att snabbt få information istället för att gå in på 

hemsidan. 

 Bra infoflöde. 

 Jag bor i kommunen och vill gärna vara delaktig i vad som 

händer.  

 Intresserad av kommunen fast jag inte bor här. 

 Jobbar i kommunen och vill hålla mig uppdaterad. 

 Fick information här om att vattnet i mitt område skulle stängas 

av. 



Nej. Därför att… 

Här är några av kommentarerna som vi fick in: 

 Jag visste inte att Håbo kommun hade en Facebooksida.  

 Jag följer andra Facebookgrupper om Håbo. Har inte funderat så 

mycket på att följa kommunens Facebooksida men använder 

webbsidan den då och då för att söka information. Följer KF-

möten på webben.  

 Jag bor inte längre i Håbo. 

 Jag följer nu. 

 Jag kanske börjar nu 😉 

3. Vilka typer av verksamheter är du intresserad av att läsa om 

på Håbo kommuns Facebooksida? 

 

Uppleva och göra = 86 

Trafik och infrastruktur = 80  

Kommun och politik = 79  

Bygga, bo och miljö = 70  

Kultur och livsmiljö = 67  

Utbildning och barnomsorg = 65  

Omsorg och hjälp = 59  

Näringsliv och arbete = 49  

 

4. Vilka typer verksamheter tycker du det är mindre intressant 

att läsa om? 

 

Utbildning och barnomsorg = 35 

Kultur och livsmiljö = 17 

Näringsliv och arbete = 16 

Omsorg och hjälp = 15 

Kommun och politik = 11 

Uppleva och göra = 10 

Trafik och infrastruktur = 7 

Bygga, bo och miljö = 6 

 

5. Vilken typ av innehåll vill du läsa mer av på Håbo kommuns 

Facebooksida? 

 

Information om vad som händer i kommunen = 116 

Om pågående projekt = 96 

Evenemang och aktiviteter = 78 

Goda historier från kommunens verksamheter = 60 

Historiska händelser/historiska bilder från kommunen = 54 

Annonser om lediga jobb = 42 

Vackra bilder från kommunen = 35 

 

6. Har du önskemål till oss som arbetar med Håbo kommuns 

Facebooksida?  

Här är några kommentarer som vi fick in: 

 

 Information om tågtrafik. 

 Det vore bra om informationen som läggs ut på hemsidan även 

läggs ut på Facebook. Ex. När vattnet ska stängas av. 



 Skulle gärna se att kommunen går in på olika FB-grupper om 

Håbo och ger saklig information i politiken/debatterna, som ofta 

sprider felaktiga påståenden.  

 Visa upp mer verksamheter vi har och vad de gör.  

 Vad som planeras och hur det gick. 

 Denna undersökning borde göras även till hemsidan.  

 Det är viktigt vad medborgaren tycker och att saker är enkla att 

hitta. Enkelt, snabbt och tillgängligt. 

 Följ upp frågor som kommer in så att avdelningarna verkligen 

svarar.  

 Öka medborgardialog, vara transparent och öppet 

informationsflöde om processer. 

 Politiska beslut till handling, kommande projekt. 

 När ett projekt är startat ge uppdateringar allt eftersom det 

framskrider. 

 Anmäl klagomål som ni får in till aktuell avdelning. 

 Ge tips om badställen. 

 Ge tips om var det säljs närproducerad mat och grönsaker. 

 Skriv politiskt obundna och sakliga uppgifter. 

 Skriv om åtgärder ni tar för att förhindra kriminalitet. 

 Berätta vad som är på gång i kommunen innan det tas upp till 

beslut. På så sätt har man möjlighet att agera för eller emot om 

man vill. 

 

 

 

 


