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Sammanfattning 
Studien har växt fram ur de möjligheterna som sociala medier ger kommunerna i 
deras arbete med den externa kommunikationen. Kommuner har länge präglats av 
en byråkratisk karaktär men med hjälp av sociala medier finns de en möjlighet att 
öppna upp för dialog och interaktion med medborgarna. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur utvalda kommuner använder sociala 
medier i den externa kommunikationen och hur de arbetar för att skapa dialog med 
medborgarna. I studien undersöker vi också hur kommunerna kommunicerar på 
deras officiella sociala medier. De frågeställningar som vi med studien besvarat är: 
 

1. Hur beskriver kommunerna att de använder sociala medier i sin externa 
kommunikation med medborgarna? 

2. Hur beskriver kommunerna att de arbetar med att skapa dialog med sina 
medborgare på sociala medier? 

3. Hur kommunicerar kommunerna på deras sociala medier? 
 
För att besvara våra frågeställningar inledde vi undersökningen med kvalitativa 
intervjuer där en respondent från varje utvald kommun fick beskriva hur de 
använder sociala medier i sin externa kommunikation och hur de använder dem för 
att skapa dialog med sina medborgare. Därefter genomförde vi en innehållsanalys 
på kommunernas officiella Twitterkonto och den officiella Facebooksidan under en 
utvald tidsperiod för att kunna besvara hur kommunerna kommunicerar där. 
 
Resultatet visar att kommunerna använder sociala medier för att de vill skapa dialog 
och interaktion med sina medborgare. Samtliga kommuner är överens om att 
möjligheterna som kommer med sociala medier är den potential det finns för dialog 
och interaktion med sina invånare. Trots det är det inte alla respondenter som 
beskriver att de använder sociala medier på det sättet. För att försöka skapa dialog 
med medborgarna försöker kommunerna att lägga ut information på de sociala 
medierna som det vet engagerar medborgarna. En kommun är en bred 
organisation som har mycket att erbjuda och kan därför variera informationen. 
 
Inspirationen till namnet på uppsatsen kommer från en person vi intervjuat. Vi 
tycker det är slående och vi tror att det finns en viss sanning bakom det. 
 
Nyckelord: PR, Sociala medier, Samhällskommunikation, Kommuner 
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1. Inledning 
Det har blivit allt vanligare att kommuner väljer att använda sociala medier i sin 
externa kommunikation. Kommuner är stora organisationer och beslutsfattandet 
kan därför ta längre tid. En följd av detta är att det har tagit längre tid för dem att 
etablera sig på sociala medier än för andra organisationer och företag. Många 
företag har en Facebooksida och är aktiva där. Tittar vi på kommuner däremot, har 
många av dem registrerat en sida men det är långt ifrån alla som arbetar aktivt med 
sidan. 
 
Det virtuella samtalet pågår dygnet runt alla dagar i veckan. Många kommuner är 
beredda att lägga ner tid och resurser för att finnas och möta medborgarna på 
sociala medier. Men det krävs också kunskap för att använda sociala medier till dess 
fulla potential och på så sätt kunna ta del av möjligheten att skapa dialog med 
medborgarna. Genom att integrera arbetet med sociala medier som en naturlig del i 
det dagliga kommunikationsarbetet når kommunerna en större och bredare massa 
snabbare än någonsin. 

 

1.1 Problembakgrund 
Sverige hade 2007 världens högsta internettillgång (Kraft & Strandberg, 2007:155). 
Idag fyra år senare har 88 procent av befolkningen över 12 år tillgång till internet 
och 52 procent av befolkningen över 12 år använder Facebook. Under de senaste 
fyra åren har andelen som besöker sociala nätverk ökat tio procentenheter för varje 
år och någon avmattning syns inte (Findahl, 2011:10). Sociala medier ger företag 
och organisationer ett annat sätt att närma sig sina intressenter, med hjälp av dialog 
och relationsbyggande kan de tillsammans skapa innehåll (Brown, 2009:13). För 
kommuner har sociala medier förändrat förutsättningarna, de behöver inte längre 
föra en monolog på den egna webbplatsen. Det finns idag stora möjligheter till 
tvåvägskommunikation med omgivningen och spridningen av själva informationen 
går även i en snabbare takt (Eyrich et al, 2008:412). 
 
Sociala medier har med andra ord förändrat förutsättningarna för kommunerna att 
kommunicera med sina medborgare. Internet har successivt etablerat sig som ett 
lika viktigt informationsmedium som traditionella medier, det visar sig genom att 
allt fler söker efter samhälls- och myndighetsinformation på internet (Findahl, 
2011:39). Sociala medier medför möjlighet till dialog och interaktivitet med sina 
publics. Michael L. Kent och Maureen Taylor båda professorer på Gaylord College 
i Oklahoma, anser att utan dialog i kommunikationen på webben blir public 
relations på internet inte något mer än en plats för monolog och marknadsföring 
(Kent & Taylor, 1998:331). 
 
Offentlig sektor har länge präglats av en byråkratisk karaktär men har i takt med 
medieutvecklingen tvingats bli modernare. I takt med utvecklingen har kommuner 
börjat använda sig av Facebook, Twitter och bloggar i sin vardagliga 
kommunikation med medborgarna. Kommunikation som utövas i offentliga organ 
har andra mål och drivande krafter än vad kommersiella företag och organisationer 
har, där vinst är det huvudsakliga målet (Tench & Yeomans, 2009:578). Det gör 
också att kommuner har en unik situation när det handlar om användandet av 
sociala medier, de måste finna sin egen väg och det är omöjligt för dem att jämföra 
sig med företag och organisationer som sedan länge arbetat med sociala medier. 
Företag och organisationer drivs i grund och botten av ett vinstintresse vilket 
kommuner inte gör. 
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Enligt regeringen och offentlighetsprincipen så ska myndigheternas verksamhet så 
långt som möjligt ske i öppna former (regeringen.se). Användandet av sociala 
medier i kommuner gör att ord som öppenhet och transparens blir mer aktuella än 
någonsin. Sociala medier ger också möjligheten för vanliga människor att skapa 
inflytande och göra sin röst hörd (Solis, 2010:30). Kommuner som använder sociala 
medier gör sig tillgängliga för medborgarna och Rob Brown yrkesverksam inom PR 
menar att medborgarna och i detta fallet kommunen tillsammans skapar innehållet 
på sociala medier (Brown, 2009:13). 
 
Sociala medier medför inte bara möjligheter, det kan också uppkomma svårigheter 
för hur kommunerna ska hantera sociala medier. Det krävs både kunskap och 
resurser för att  kunna arbeta effektivt med de nya kommunikationskanalerna. 
Brian Solis och Deirdre Breakenridge båda författare och PR-praktiker, anser att 
skillnaden med kommunikationen på webben idag är att fokuset flyttats från själva 
innehållet till konversationer, gemenskap och deltagande som nu är det centrala 
(Solis, 2010:35). 

 

1.2 Andra uppsatser i relation till denna 
Vi har letat efter tidigare forskning på Digitala Vetenskapliga Arkivet och har funnit 
några C-uppsatser som kan relateras till vår studie. Det finns uppsatser vars syfte 
främst är att undersöka kommuners riktlinjer och regelverk kring arbetet på de 
sociala medierna, exempel på två av dessa är ”Kommuner & Facebook - Hur hanteras 
regelverket kring allmänna handlingar?” Skriven av Anja A Hedqvist vid Uppsala 
Universitet och ”När kommuner hänger med - En kvalitativ studie av hur åtta svenska 
kommuner har organiserat och använt sig av sociala medier i den egna verksamheten när det 
saknats officiella riktlinjer för detta” av Ida Hansson Käll och Mikaela Jonasson vid 
Uppsala Universitet. 
 
Den uppsats vars syfte mest kan liknas vid vårat är ”Hantering av sociala medier - En 
studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier.” av Dejan Hrgic vid 
Linnéuniversitetet. Syftet med den studien är att undersöka hur kommunerna väljer 
att hantera sociala medier i deras kommunikation för att skapa relationer med sina 
medborgare. Det som skiljer våra studier åt är att Hrgic också undersöker policys 
och riktlinjer för sociala medier och hur de väljer att sätta upp regler för 
användningen av dem. 
 
En gemensam nämnare för de här studierna är att de alla är väldigt färska, den 
senaste är skriven 2011 och de andra två året innan. Vi anser att det är viktigt att 
forskningen inte enbart fokuseras runt företag och organisationer med vinstintresse 
utan att det också utvecklas forskning om sociala medier i ett samhällsperspektiv. 
Förhoppningen är att vår studie kan bidra med något inom området kommuner 
och sociala medier. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur utvalda kommuner använder sociala medier 
i den externa kommunikationen och hur de arbetar för att där skapa dialog med 
medborgarna. I studien undersöker vi också hur kommunerna kommunicerar på 
deras officiella sociala medier. 

 

1.4 Frågeställningar 
1. Hur beskriver kommunerna att de använder sociala medier i sin externa 

kommunikation med medborgarna? 
2. Hur beskriver kommunerna att de arbetar med att skapa dialog med sina 

medborgare på sociala medier? 

3. Hur kommunicerar kommunerna på deras sociala medier? 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till den externa kommunikationen som kommuner kan 
föra på deras officiella sociala medier. Vi har avgränsat de sociala medierna till 
kommunernas officiella Facebooksida och Twitterkonto eftersom kommunerna vi 
undersöker använder dessa kanaler i sin externa kommunikation till medborgarna. 
Vi har valt att undersöka Borås kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms 
kommun, Skellefteå kommun och Trelleborgs kommun. 
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2. Teori 
I det här kapitlet redogörs de teoretiska utgångspunkterna som är väsentliga för 
denna studie. Vi kommer att beröra samhällskommunikation, Social marketing, PR 
2.0 och kommuner och sociala medier. 

 

2.1 Samhällskommunikation 
PR används inte bara av kommersiella företag, de flesta organisationer använder sig 
av PR från lokala och nationella myndigheter till välgörenhetsorganisationer 
(Löwensberg i Tench & Yeomans, 2009:239). PR och informationsverksamhet som 
bedrivs av offentliga organ kallas för samhällskommunikation (Larsson, 2008:39). 
Kommunikation som utövas i offentliga organ har andra mål och drivande krafter 
än vad kommersiella företag och organisationer har, där vinst är det huvudsakliga 
målet (Tench & Yeomans, 2009:578). Samhällskommunikation ingår i andra 
begrepp som bland annat public relations och social marknadsföring. Men en del 
funktioner är specifika för just samhällskommunikation däribland den offentliga 
sektorns service, plikt och planeringsinformation till medborgarna (Larsson, 
2008:39).   
 
Större delen av den offentliga verksamheten är inriktad på invånarna i landet, 
landstinget eller kommunen. Dessa utgör med andra ord offentlig sektors 
målgrupp, det vill säga medborgarna i landet eller invånarna i en viss kommun 
(Forssell & Jansson, 2000: 19-20). Det går därför på ett sätt att påstå att offentlig 
sektors målgrupp är oändlig, alla hör dit (Kraft & Strandberg, 2007:156). Offentlig 
sektor befinner sig i den demokratiska kontexten och det är därför viktigt med 
transparens när organisationen genomför sitt arbete och fattar beslut som rör 
allmänheten, allt från hur pengar spenderas till hur de arbetar inom organisationen 
(Tench & Yeomans, 2009:578). Transparens och öppenhet centrerar kring 
tillgängligheten till information för allmänheten (Coombs, 2010:39). Insyn i 
myndigheternas arbete skapar garantier och försäkrar oss om att inte makten 
missbrukas. Vem som helst ska kunna hämta information från myndigheterna, 
oavsett vad de väljer att informera om (www.regeringen.se). 
 

En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är 
offentlighetsprincipen. Den innebär att myndigheternas verksamhet 
så långt som möjligt skall ske i öppna former (www.regeringen.se). 

 
Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentligheten, den 
ger alla rätten att begära att få ta del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att 
behöva tala om varför eller vem man är (www.regeringen.se). 

 
Offentlig sektor har gått från regelstyrning till mål- och resultatstyrning men också 
från att se på verksamhetens kärna som medborgare, invånare och brukare till att se 
på dem som kunder (Forssell & Jansson, 2000:19-21). Vi har gått från ett 
industrisamhälle till ett informationssamhälle vilket också gjort att yrkesverksamma 
inom informations och PR branschen har en allt viktigare funktion att fylla inom 
organisationer och företag. Att kommunikationen fungerar både inom 
organisationen och externt är en viktig nyckelfaktor för att visa att en 
organisationen är pålitlig och trovärdig för dess publics, det vill säga medborgare, 
väljare, invånare och vårdtagare med flera (Tench & Yeomans, 2009:578). 

 
 
 

http://www.regeringskansliet.se/
http://www.regeringskansliet.se/
http://www.regeringskansliet.se/
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2.1.1 Att kommunicera 

För att förstå och förbättra Public Relations, utvecklade forskaren James E. Grunig 
och hans kollegor en långsiktig studie av PR-yrket för att utreda vad som kan 
definieras som ”excellence” i PR. Studien tog 10 år att genomföra och ur den 
föddes fyra modeller för ”excellence PR” och enligt excellencestudien är 
symmetrisk tvåvägskommunikation en viktig byggsten för att kunna utöva just 
excellent PR (Tench & Yeomans, 2009:150). 
 
Symmetrisk tvåvägskommunikation förklaras enkelt genom att kommunikationen 
mellan en organisation och dess publics ska ske på lika villkor, det vill säga båda ska 
få komma till tals (Botan & Hazelton, 2006:153). Genom att närvara på sociala 
medier får organisationerna lättare kontakt med sina publics och det finns 
möjlighet till tvåvägskommunikation. Den tvåvägssymmetriska modellen av James 
E. Grunig och Todd Hunt menar att individer, organisationer och publics ska 
använda kommunikation för att förstå och anpassa sig efter varandras idéer och 
beteende istället för att försöka kontrollera tanke och agerande (Zerfass et al, 
2008:332). Den tvåvägssymmetriska modellen försöker alltså att balansera 
intressena mellan organisationen och deras publics, den är baserad på forskning 
och använder kommunikation för att hantera konflikter med strategiska publics 
(Botan & Hazelton, 2009:47). 

 
Den tvåvägssymmetriska modellen och även den asymmetriska modellen fick en 
hel del kritik eftersom den ansågs endast existera i en idealvärld. Utifrån denna 
kritik utvecklade David M. Dozier ,  James E. Grunig och Larissa A. Grunig en ny 
modell vid namn mixer motivs. Den beskrivs som en kombination mellan den 
symmetriska och den asymmetriska modellen (Tench & Yeomans, 2009:150-153). 

 
2.1.2 Synen på kommunikation 

Det finns många förslag på hur en organisation kan föra en kontinuerlig dialog med 
sina publics, bland annat kan man göra e-postadresser tillgängliga på webbplatsen 
men också diskussionsgrupper där kunder kommunicerar med andra kunder, eller 
kunder som kommunicerar med representanter från organisationen (Falkheimer & 
Heide, 2003:142-143). Många av dessa förslag är väldigt lika de möjligheter som 
sociala medier erbjuder. Det visar också att tanken att föra en dialog med sina 
publics existerade innan användandet av sociala medier slog igenom på stort för 
organisationer och företag. 

 
Transmissionen på kommunikation förklaras ofta som en förflyttning av signaler 
eller information över tid till en mottagare. Med denna syn på kommunikation är 
det underförstått att mottagaren förstår och kan tillgodogöra sig innehållet utan 
större problem. Målet enligt transmissionsynen är att snabbt och effektivt överföra 
information från en sändare till en viss målgrupp utan att den ursprungliga 
informationen och dess innehåll förändras på vägen (Falkheimer & Heide, 2003:70-
71). Grunig menar att envägskommunikation alltid är symmetrisk för att sändaren 
bara är intresserad av överföringen av information och tar inte mottagaren i 
beräkning (Grunig i van Ruler, 2004:126). 

 
Kritiken mot transmissionsynen på kommunikation är bland annat att mottagarens 
tolkning av budskapet lätt glöms bort. Vi människor är inte som oskrivna blad, vi 
tolkar allt utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper, normer och åsikter med mera. 
Transmissionsynen har fått kritik för att vara mekanisk och alltför enkel, vi 
människor är mycket mer komplicerade än så (Falkheimer & Heide, 2003:73). 
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Äldsta synen på kommunikation är den meningsskapande vilken syftar till att skapa 
en gemensam förståelse. Människor försöker ständigt att förstå den objektiva 
komplexa verkligheten, vi vill att den ska vara ordnad och meningsfull. Det kan ses 
som en mänsklig process som kan kallas för meningsskapande (Falkheimer & 
Heide, 2003:78-80). 

 
Utvecklingen inom forskningsfältet Public Relations har bidragit till att de går hand 
i hand med den meningsskapande synen på kommunikation. Värdet av ömsesidig 
förståelse och långsiktigt goda relationer mellan organisationen och dess omgivning 
är något som blivit allt mer centralt, medan kommunikationen ses som verktyget 
för att upprätthålla, utveckla och förbättra relationerna (Falkheimer & Heide, 
2003:81). 

  
2.1.3 Relationship Management – relationer i fokus 

John A. Ledingham förklarar uppkomsten av Relationshop Management genom att 
det  börjades forska på sammansättningen av organisations-PR och dess koppling 
till relationen med publics, dess attityder och behov. Detta i sin tur sporrade 
uppkomsten av teorin (Ledingham, 2003:182). 

 
Enligt Relationship management är det PR som balanserar organisationen och 
omvärldens intressen, PR ses som en ledningsfunktion som ska se till att underhålla 
och skapa givande och meningsfulla relationer med organisationens publics 
(Ledingham i Botan & Hazelton, 2006:465). Att välja bort sociala medier i dagens 
samhälle är svårt. En organisation kan inte styra vad människor skriver om dem på 
sociala medier, de kan däremot finnas där och besvara frågor, informera, 
omvärldsbevaka och synas. En hörnsten i relationship management teorin är dess 
fokus på att sköta organisationens public relations så att det genererar fördelar för 
organisationen och dess publics (Ledingham i Botan & Hazelton, 2006:466). 
Ledingham definierar relationship management som effektivt hanterade 
organisationsrelationer runt gemensamma intressen och delade mål ger över tid 
resultat, genom ömsesidig förståelse och nytta för samverkan mellan organisationen 
och dess publics (Ledingham i Botan & Hazelton, 2006:475). 

 
Relationsperspektivet strävar mot att uppnå symmetri, med andra ord att hantera 
organisationens-PR runt gemensamma intressen och delade mål. Perspektivet 
identifierar även när man ska applicera synsättet (Ledingham, 2003:192). Det 
centrala fokuset i public relations går från kommunikation till relationer, med 
kommunikation som ett verktyg för att skapa, underhålla och bibehålla 
organisationens relationer (Ledingham i Botan & Hazelton, 2006:466). Relationship 
management anses gå ett steg från traditionell mätning som handlar om kvantiteten 
på kommunikations meddelanden eller hur många gånger organisationen synts i 
massmedia. Till att handla om utvärdering av PR-initiativ baserade på deras 
genomslag och kvaliteten på relationen mellan organisationen och dess publics 
(Ledingham i Botan & Hazelton, 2006:466). För att vara effektiv och upprätthålla 
relationer måste de ses som ömsesidigt fördelaktiga, de ska baseras på ömsesidiga 
intressen mellan organisationen och dess betydelsefulla publics (Ledingham i Botan 
& Hazelton, 2006:471). Det slutliga målet för relationsperspektivet är gemensam 
förståelse och nytta och att identifiera och kategorisera publics är en integrerad del 
av denna process (Ledingham, 2003:192).   
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2.1.4 Dialog 

Begreppet dialog är djupt rotat i relationskommunikationsteorier men har även 
ursprung i andra discipliner, så som retorik, filosofi och psykologi (Kent & Taylor, 
2002:21). Teologen och filosofen Martin Buber anses som fadern av det moderna 
begreppet dialog. Han antydde att dialog innefattar att man ser varandra som 
jämlikar och inte som objekt. Buber såg på mänsklig kommunikation som en 
intersubjektiv process där parterna behandlar relationen med öppenhet och respekt 
(Kent & Taylor, 1998:324). Dialog har också varit en av hörnstenarna i Jurgen 
Habermas arbete. Dialog uppnås enligt Habermas when parties agree to coordinate in 
good faith their plans of  action (Habermas i Kent & Taylor, 1998:324). 

 
Artikeln Building Dialogic Relationships av Michael Kent och Maureen Taylor 
publicerades i tidskriften Public Relations Rewiew redan 1998, trots detta är den 
fortfarande aktuell när vi talar om dialog. Dialog var något som forskarna redan för 
flera år sedan efterlyste och såg ett behov av. Kent och Taylor ansåg att det inte var 
många PR-utövare som utnyttjat fördelarna som internet kunde ge dem i deras 
arbete, där det till stor del handlar om att skapa relationer (Kent & Taylor, 
1998:321). Kent anser att man inte kan tala om internet som är mer än 40 år 
gammalt eller sociala nätverk som har funnits i decennier som något nytt. Det vi 
använder oss av idag, bland annat sociala medier, erbjuder inget genuint nytt utan 
bara ett nytt sätt att utföra en gammal uppgift (Kent i Sage, 2010:644). Trots att den 
tekniska utvecklingen tagit flera stora kliv framåt sedan dess handlar det fortfarande 
om att just skapa och bygga relationer för organisationerna och företagen. 
Förhoppningarna på internet i början av sekelskiftet var stora och det fanns en 
tanke om att internet skulle lösa många problem för bland annat offentlig sektor, 
där skulle drömmen om medborgarnas deltagande i demokratin uppfyllas (Kraft & 
Strandberg, 2008:152). Webben skulle vara rättvis och transparent, individuell men 
ändå gjord för massorna. Dessvärre blev det på många håll en informationssoptipp 
där alla papper som skrivits lades upp och svävade fritt i cyberrymden (Kraft & 
Stranberg, 2008:152). 

 

En webbplats med drivor av information kan ta död på den mest 
älskvärda dialog (Kraft & Strandberg, 2008:154). 

 
Mycket av public relations teori och forskning är baserad på Grunig och Hunts fyra 
modeller för excellent PR. En av dessa modeller, den tvåvägssymmetriska modellen 
är enligt Grunig den mest eftertraktade. Relationen mellan symmetrisk 
tvåvägskommunikation och begreppet dialog inom kommunikationsvetenskapen 
kan ses som en process och en produkt. Kent menar att den symmetriska 
tvåvägskommunikationens teoretiska mål är att organisationen ska kunna 
kommunicera och interagera aktivt med dess publics på lika villkor. Dialog däremot 
är en speciell typ av interaktion i en relation, dialog är snarare en produkt än en 
process (Kent & Taylor, 1998:323). 

 
Det som utmärker dialog är ett kommunikativt ge och ta och det finns två principer 
för att guida oss inom detta. Den första är att individer som engagerar sig i dialogen 
inte måste hålla med, det är väldigt ofta som de inte alls håller med, men de måste 
ha en vilja att försöka nå ömsesidigt förståelse. Även om diskussionen inte når 
någon överenskommelse, dialog handlar inte om att komma överens det handlar 
snarare om processen i en öppen och medlande diskussion. Den andra principen är 
att dialog handlar om intersubjektivitet och inte objektiv sanning eller subjektivitet 
(Kent & Taylor, 1998:325). 
Inom Public Relations har dialog ibland förklarats som kommunikation med sina 
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publics, i andra sammanhang sätts det ofta likhetstecken mellan dialog och debatt, 
vilket hör ihop med retoriken. Robert L. Heath menar också att dialog består av 
argument och motargument. Filosofer och retoriker har länge betraktat dialogen 
som en av de mest etiska former av kommunikation eftersom dialogen syftar till att 
skilja sanning från lögn (Kent & Taylor, 2002:22). Men att organisationer använder 
sig av dialog är ingen försäkran på att de agerar etiskt. Dialog kan användas till både 
moraliska och omoraliska syften (Kent & Taylor, 2002:24). 

 
Om grunden i public relations är att bygga relationer hur kan webbens teknologi 
påverka kommunikativa relationer? Teknologin själv kan varken bygga eller förstöra 
relationer det spelar dock stor roll hur teknologin används och detta influerar i sin 
tur relationen mellan organisationen och dess publics (Kent & Taylor, 1998:324). 
Internet erbjuder en mängd olika möjligheter som att maximera 
informationsdelningen, samverkan och meningsskapande. Att använda internet 
som ett stöd i verksamheten är inte något nytt för PR- utövare, redan 1998 
argumenterade Robert L. Heath och Timothy Coombs för internet som ett verktyg. 
Internet har ofta använts som en envägskommunikationsverktyg men det kan också 
vara ett relationsbyggande verktyg där organisationen engagerar besökaren i 
tvåvägskommunikation (Taylor i Sage, 2010:12). Utan dialog i kommunikationen på 
webben blir public relations på internet inte något mer än en plats för monolog och 
marknadsföring. Webben erbjuder en möjlighet att skapa dynamiska och hållbara 
relationer med publics, men det kräver att dialog eftersträvas (Kent & Taylor, 
1998:331). 

 
Att skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan organisation och dess publics är 
en tidskrävande och dynamiskt process (Kent & Taylor, 1998:331). Att skapa och 
underhålla ömsesidigt fördelaktiga relationer har också varit det största akademiska 
fokuset inom public relations sedan början av 1950-talet (Cutlip & Center i Sage, 
2010:635). Trots utvecklingen inom teknologin har grundtanken inom PR inte 
förändrats, PR är och kommer alltid att handla om mänskliga relationer (Marlow i 
Kent & Taylor, 1998:331). 

 

2.2 Profil och image 
Image representerar omvärldens föreställningar om en organisation, produkt eller 
tjänst. Profil utgör den föreställning som organisationen vill kommunicera ut till 
omvärlden. En del forskare ser profilen som en allmän beskrivning av vad 
organisationen är (Larsson, 2008:117). Identitet är och representerar organisationen 
och medarbetarnas självbild. Alla organisationer har en identitet vare sig den är 
uttalad eller ej. Det räcker med att existera för att omvärlden ska skapa sig en bild 
av organisationen och även fast organisationen inte gör något sänder de ut 
meddelanden till omvärlden (Löwensberg i Tench & Yeomans, 2009:242). 

 
Målet, det som organisationen vill uppnå är att alla dessa tre föreställningsvärldarna 
ska dela samma bilder och föreställningar (Falkheimer & Heide, 2003:41). Idealet är 
att profil och image stämmer överens, men ofta stämmer sällan bilden hos 
omvärlden med den bild som organisationen önskar ha (Larsson, 2008:117). Det 
finns skillnader om hur kommuner beskriver och uppfattas av varandra. En del 
anses vara framgångsrika, andra problematiska och sedan finns en tredje kategori 
som inte nämns särskilt ofta. Oavsett bedömningen av kommunerna och på vilka 
grunder bedömningarna görs kan det konstateras att bilderna av enskilda 
kommuner och deras situation är väldigt varierande (Broström, 2001:10-11). Det 
gäller att försöka skapa likhet mellan de här begreppen, ibland kan det vara 
nödvändigt att revidera profilen om den inte är realistisk i förhållande till 
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omvärldens syn (Larsson, 2008:117). 

 
Relationen mellan begreppen kan illustreras enligt denna figur 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 1. Relationen mellan begreppen 
(Larsson, 2008:117) 

 
Metaforiskt talat kan man se på image som ett foto taget av en individ utanför 
organisationen under ett tillfälle. Organisationens reputation kan då ses som flera 
foton tagna under en tid som sedan samlas ihop till ett fotoalbum och utifrån att se 
alla foton i album skapas en åsikt om organisationen (Löwensberg i Tench & 
Yeomans, 2009:240). 

 
Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för organisationer och företag men det ger 
också stora utmaningar för arbetet med reputation management. Internet och 
sociala medier går inte att kontrollera och vem som helst kan skriva något negativt 
om din organisation som alla kan läsa. Andrew Griffin yrkesverksam och specialist 
inom reputation management anser att det är nästan en sorts form av 
informationsanarki på internet och det stämmer inte riktigt överens med de företag 
och organisationer som gillar struktur och förutsägbarhet. Det skrivna materialet 
finns på obestämd tid kvar på internet och Griffin menar att informationen i 
grunden därför blir tidlös (Griffin, 2008:43). På internet är ordet fritt och alla kan 
vara producenter.   

 

2.3 Social Marketing 
Rötterna i social marknadsföring kan spåras tillbaka ända till 1950 (Coombs, 
2010:145). I första hand är det offentliga organisationer som tillämpar social 
marknadsföring och de vill försöka få människor att anta en social idé eller 
verksamhet (Larsson, 2008:39). Generellt involverar social marknadsföring 
tillämpningen av marknadsföringsprinciper för att sälja idéer och attityder. 
Marknadsföringsmetoden har ett fokus som syftar till att ändra beteenden som 
hjälper individer och samhälle (Coombs, 2010:145). Denna typ av 
marknadsföringsmetod skiljer sig från den traditionella typen av marknadsföring på 
flera sätt. Bland annat vill man inte uppmana till köp utan strävar efter att få 
målgruppen att ändra livsvanor och exempelvis tänka på miljön (Larsson, 2008:39). 

 

2.3.1 Marknadsföring med hjälp av relationer 

Flera författare har beskrivit uppkomsten av relationsmarknadsföring som ett 
paradigmskifte i marknadsföringssynsättet. Relationsmarknadsföring beskriver en 
specifik marknadsföringsstrategi som är en del inom marknadsföring. Jagdish N. 
Sheth, David Morgan Gardner och Dennis E. Garrett  (1988) observerade att 
betoningen på relationer i motsats till transaktionsbaserade utbyten sannolikt 
kommer att omdefiniera området marknadsföring (Sheth, 2000:7). 
Relationsmarknadsföring som teori syftar till att bygga långsiktiga och fördelaktiga 
relationer med viktiga publics (Kim et al, 2001:274) 

Profil 

Identitet 

Image  
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Termen Relationship Marketing introducerades först av Leonard L. Berry (1983) 
och har definierats som ett försök till att identifiera, etablera, bevara och stärka 
relationer med intressenter. Detta görs genom ett ömsesidigt utbyte och genom att 
uppfylla löften (Tadajewski & Saren, 2009:193). Bland olika forskare har termen 
relationsmarknadsföring olika definitioner. Bland annat har Richard McKenna en 
mer strategisk syn på relationsmarknadsföring, som handlar om att skifta fokus från 
manipulation av konsumenten till kommunikation och delande av information 
(Sheth, 2000:5). I huvudsak handlar dock relationsmarknadsföring om en rad 
marknadsföringsaktiviteter som fördjupar relationerna med intressenterna till 
förmån för båda sidorna, vilket skiljer sig helt från traditionell 
transaktionsmarknadsföring (Kim et al, 2001:274). Det finns flera viktiga punkter 
som relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring skiljer sig på, bland 
annat fokuserar transaktionsmarknadsföring på produktens kvalitet medan 
relationsmarknadsföring fokuserar på relationens kvalitet (Christopher. et al, 
2002:18). 

 
Effektiv kommunikation är en viktig del i relationsmarknadsföring. Detta eftersom 
tvåvägskommunikation hjälper till att skapa tillit och tillfredsställelse vilket så 
småningom har en positiv effekt på organisationens intressenter (Kim et al, 
2001:275). Eftersom den gamla modellen alltmer betraktas som otillräcklig för att 
klara av dagens affärsmiljö, kliver marknadsföring in i en ny era. Utmaningen som 
den förändrade miljön innebär för organisationer är att identifiera hur du skapar 
varaktiga relationer med lönsamma intressenter (Christopher. et al, 2002:19). 

 

2.3.2 Vad kan organisationen erbjuda? 

Social exchange teorin användes till en början inom psykologin och sociologin och 
har blivit applicerad på relations kommunikation av flera forskare. Social Exchange 
teorin är en av de mest användbara teorier för att förklara varför och när relationer 
börjar, hur de upprätthålls och slutar (Ledingham, 2000:184). Relationer är 
livsviktigt för de flesta organisationer och att upprätthålla goda relationer kan vara 
en av arbetsuppgifterna som kommunikatör eller informatör. Inom social exchange 
teorin anser man att relationer involverar utbyte av resurser så som status, 
information, tjänster, pengar, vänskap, säkerhet, kärlek med mera. 

 
Enkelt förklarat menar social exchange teorin att människor utvecklar relationer när 
det finns något att tjäna på relationen. Relationen upphör när det kostar mer att 
bibehålla relationen än vad man anser sig tjäna på den. Givande och tagande av 
fysiska och psykiska resurser kan likställas med kostnader och belöningar 
(Ledingham, 2000:184). När man använder sig av sociala medier som organisation 
är det viktigt att organisationen frågar sig vad de har för syfte med detta och vad de 
kan erbjuda sina publics genom att finnas på sociala medier? Det måste ge 
människor något att exempelvis läsa bloggen eller gilla sidan på Facebook för att 
relationen ska ses som värdefull och viktig. Generellt sett handlar det om att tjäna 
så mycket som möjligt på relationen och hålla sina utgifter låga. 

 
2.3.3 Vilken strategi 

Det är vanligt att organisationer som kommuner arbetar med inifrån-strategier, med 
det menas att man sprider information till de avsedda målgrupperna (Larsson, 
2008:170). Utifrån-strategier innebär att människorna själva hämtar den 
information från organisationen när de känner att de har behov av den (Falkheimer 
& Heide, 2003:142). Man skapar system för dem som söker kontakt och 
information och med dem vill man ha en tvåvägskommunikation (Larsson, 
2008:169). 
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Med andra ord förutsätter inifrån-strategier en mer passiv mottagare medan 
utifrån-strategier kräver en mer aktiv mottagare. När mottagarna är aktiva och tar 
initiativ är de inte längre mottagare, de blir snarare deltagare i processen och 
användare av information (Larsson, 2008:178). Datormedierad kommunikation 
kräver också mer aktivitet från mottagarens sida. Traditionella analoga och 
elektroniska medier bygger på en push-strategi, det vill säga att informationen förs 
ut till mottagarna. Datormedier, speciellt webbsidor och diskussionsgrupper bygger 
däremot på pull-strategin, det vill säga att personer själv hämtar den information 
som de är intresserade av. (Falkheimer  & Heide, 2003:143). 

 
Från tidigt 70-tal till tidigt 2000-tal har synen på informatörens uppgift i offentlig 
förvaltning förändrats, från att sprida samhällsinformation till att göra 
samhällsinformation tillgänglig (Kraft & Strandberg, 2007:23). Sociala medier har 
här en viktig roll då de kan servera mottagarna den information de är ute efter, det 
enda som krävs är att de söker upp organisationens Facebooksida eller följer dem 
på Twitter. Det är en ytterst liten och inte särskilt krävande handling för dem som 
är intresserade, de som inte söker efter informationen behöver inte heller ta vid 
den. Användandet av sociala medier  gör att medborgarna har en möjlighet till 
dialog med organisationen. Det finns dock kritiker mot detta som menar att det 
fortfarande handlar om ett statiskt sändarperspektiv från offentliga förvaltningar 
utan varken beredskap eller intresse för dialog (Kraft & Strandberg, 2007:23). 

 
Vi lever i ett informationssamhälle och blir hela tiden överrösta med information 
som vi kanske egentligen inte söker efter, genom sociala medier syns 
organisationernas information för dem som vill ta del av den. Utgår man från 
moderna kommunikationsteorier pekar allt på att utifrån-strategier är ett bra val 
som fler organisationer bör beakta (Falkheimer & Heide, 2003:143). Nackdelen 
med utifrån- strategier är risken för att bara de resursstarka agerar (Larsson, 
2008:169). Med resursstarka menar vi i detta fall de invånare som har tillgång till 
dator eller mobiltelefon med internet. 

 

2.4 PR 2.0 
I takt med att sociala medier och webb 2.0 utvecklades insåg man även att grunden 
för PR behövde förbättras. Entreprenören och författaren Brian Solis 
introducerade idén om ny PR i den senare delen av 1990-talet. Via en naturlig 
utveckling spred sig sedan PR 2.0 manifestet genom branschen. Eftersom PR hade 
existerat relativt länge och oförändrat under många år, var det en del som hade 
svårt att ta till sig de nya förändringarna och begreppet PR 2.0 mötte ett visst 
motstånd (Solis, 2010:39). 

 
Solis menar att PR 2.0 inte var inspirerad av webb 2.0 men utvecklingen var 
påverkad av det, precis som att det påverkades av webb 1.0 och sociala medier 
(Solis, 2010:40). Något man måste komma ihåg är att PR 2.0 inte är sociala medier, 
dock kan dessa distinkta utvecklingar komplettera och inspirera varandra (Solis, 
2010:46). PR 2.0 är en filosofi och praxis för att förbättra kvaliteten i arbetet, 
förändra spelet och delta på ett mer informerat och intelligent sätt (Solis, 2010:40). 
Begreppet skapar nya verktyg för hur företag kommunicerar direkt med människor 
och med de som påverkar och begreppet är en referens till reflektion, inspiration 
och utbildning (Solis, 2010:30). 
The fall of  advertising and the rise of  PR av Al Ries och Laura Ries publicerades 
redan 2002. De förutspådde många av de förändringarna vi nu börjar se när vi talar 
om PR 2.0, menar Rob Brown, PR-praktiker och författare. Han förklarar vidare att 
boken inte handlar om förändringarna som uppstod på grund av webb 2.0, de hade 
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redan förutsett dess omfattning, men de påvisade ett kulturellt skifte som har varit 
viktigt för hur webb 2.0 utvecklats (Brown, 2009:85). 

 
Public Relations Society of  America (PRSA) anser att public relations är kraftfullt. 
De menar att public relations är en process som underlättar utbytet av värde i vår 
värld från person till person, organisationer till publics, samhälle till samhälle. Den 
positiva kraften i public relations värdesätter förståelse, arbetar för samförstånd och 
söker efter ömsesidiga förtjänster (Ries & Ries, 2002:278). Ries och Ries håller inte 
riktigt med och menar att det mest centrala inom PR är varumärkesbyggande (Ries 
& Ries, 2002:280) Solis anser att ny PR inte bara handlar om verktyg och 
överlevnad, det handlar personer och relationer. Det gäller inte längre att endast 
vara dem som är lämpligast utan man måste nu även vara de mest kapabla och 
uppriktiga. Att lyssna och engagera sig i konversationer är av stor vikt i den nya PR 
eran (Solis, 2010:35). Detta behöver inte blir någon större utmaning  för enligt 
Brown är engagera sig i konversationer något som PR-aktörer alltid gjort (Brown, 
2009:86). 

 
I och med PR 2.0 finns en unik möjlighet att inte bara arbeta med traditionella 
medier, utan det går att kommunicera direkt genom sociala nätverk, wikis, bloggar 
och så vidare (Solis, 2010:30). Solis menar att PR börjar likna mindre en typisk 
sändningsmaskin och mer likna en levande enhet som kan delta i konversationer 
med sina publics vilket bidrar till ett mer meningsfullt engagemang (Solis, 2010:32). 

 
PR har utvecklats till en blandning av kommunikation och webbmarknadsföring 
(Solis, 2010:31). Med PR 2.0 kan organisationer ha riktiga konversationer med 
människor och behöver inte marknadsföra sina produkter via en tredje part (Solis, 
2010:32). Brown  anser att PR är på gränsen till en ny och väldigt viktig era för hela 
industrin (Brown, 2009:85). De största skillnaderna mellan PR och PR 2.0 är att 
istället för att koncentrera sig på nya releaser, engagerar man nu sig i communities. 
Relevans är viktigt och genuina konversationer som har betydelse för ämnet, inte 
endast att få spinn på något. Något som präglade PR var nyhetsbyråer som nu i PR 
2.0 har bytts ut till sociala verktyg och nätverk (Solis, 2010:35-36). 

 

2.4.1 Kritik mot PR 

PR-utövare ses i dagens samhälle som ett hinder för sanningen istället för den som 
levererar sanningen (Coombs & Holladay, 2007:5). Timothy Coombs proffessor på 
University of  Central Florida och Sherry J. Holladay proffessor på Eastern Illinois 
University, menar att den negativa bilden av Public Relations främst kommer från 
media som använder uttrycket PR i fel sammanhang och de framställer yrket 
negativt (Coombs & Holladay, 2007:7). Public Relations har fått mycket kritik 
genom åren, bland annat sägs att PR-utövare använder sofistikerade tekniker för att 
förvränga sanningen. PR insatser antas presentera lögner, eller i alla fall förvriden 
sanning (Coombs & Holladay, 2007:14-15). PR kritiseras även ofta för att endast 
vara publicitet, PR ses endast som en funktion som influerar mediainnehållet. 
Publicitet är dock en del i PR, men det är endast en liten del (Coombs & Holladay, 
2007:16). Det finns de som uppskattar PR som yrke och fokuserar på den växande 
betydelsen av PR och varumärkesbyggande för samtida organisationer (Coombs & 
Holladay, 2007:18). Självfallet försvarar både PR-utövare och akademiker public 
relations och anser att de bidrar till samhället (Coombs & Holladay, 2007:21). 
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2.4.2 Webb 2.0 - monolog till dialog 

En vändpunkt för webben kom under internetbubblans fall år 2001. Det var då 
många som tyckte att Internet var överskattat men författarna och grundarna av 
O'Reilly Media, Tim O'Reilly och Dale Dougherty insåg att webben  trots allt var 
viktigare än någonsin. År 2004 myntade därför O'Reilly och Dougherty begreppet 
webb 2.0 (http://oreilly.com). Övergripande kan man förklara begreppet webb 2.0 
som andra generationens internetbaserade applikationer (Thackeray et al, 
2008:338). Brown anser att det finns många sätt att beskriva webb 2.0 men 
beskriver det själv som en version av webben som är öppen för vanliga användare 
och där de kan lägga upp sitt  material. Det handlar alltså om sidor på internet där 
användarna kan lägga upp text, bilder, ljud och videos (Brown, 2009:1). 

 
Organisationer hade under webb 1.0 eran tillämpat envägskommunikation via 
statiska webbplatser, de kommunicerade genom att föreläsa till sina användare 
(Thackeray et al, 2008:339). Webb 1.0 ansågs alltså vara en plattform för 
informationsspridning men det banbrytande var att man kunde samla all 
information på ett ställe men fortfarande nå många personer (Solis, 2010:284). 
Utvecklingen har fortsatt från monolog till dialog med sina publics. Webb 2.0 och 
introduktionen av sociala medier medförde en förmåga att publicera information 
och snabbt få respons på den (Solis, 2010:284). I webb 1.0 var innehållet det 
viktigaste, medan det nu är konversationer, gemenskap och deltagande som är de 
nya ledstjärnorna (Solis, 2010:35). 

 
Applikationer inom webb 2.0 hjälper till att skapa ett engagemang genom att dela 
åsikter och erfarenheter med hjälp av olika sociala nätverk. Den relativt nya kanalen 
gör det möjligt till en direkt kommunikation till omvärlden utan att vara beroende 
av de traditionella kanalerna. Webb 2.0 tillåter användaren att vara i kontroll och de 
är med att skapa och dela budskapet (Thackeray et al, 2008:338). Utvecklingen 
medförde ett nytt sätt för grupper av människor att kommunicera med varandra 
och plattformen presenterade en möjlighet att interagera med varandra. Detta var 
pånyttfödelsen av Internet (Solis, 2010:37). 

 
2.4.3 Sociala medier – interaktion på lika villkor 

Medan applikationer så som personliga hemsidor och idén om publicering av 
innehåll tillhör en tid präglad av Web 1.0, ersätts de av bloggar och wikis i Web 2.0 
(Kaplan, 2009:61). Möjligheterna för vanliga människor att skapa inflytande och 
publicera innehåll har exploderat i och med webb 2.0. Sociala medier innefattar 
verktyg för att skapa, dela och publicera innehåll online (Solis, 2010:30). De nya 
kommunikationsverktygen gör det möjligt för kommuner och organisationerna att 
interagera med sina medborgare. Utvecklingen av kommunikationskanalerna gör att 
man kan nå en bredare publik och kan engagera dem i dialogen, spridningen av 
själva informationen går även i en snabbare takt. (Eyrich et al, 2008:412). Brown 
menar att den sociala webben är en plats eller en serie av virtuella platser där folk 
engagerar sig i varandra, delar innehåll, pratar, byter idéer och intressen och 
rekommenderar saker till deras vänner (Brown, 2009:13). 

 
Den självutnämnda sociala medieexperten Joel Comm definierar Sociala Medier 
som innehåll som har producerats av dess användare, han poängterar även att man 
skapar inte bara innehåll utan även konversationer (Comm, 2009:2-3). 
Nationalencyklopedin förklarar begreppet på ett likartat sätt; 
 

 
 

http://oreilly.com/
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Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler 
som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 
genom exempelvis text, bild eller ljud. Genom sociala medier 
kommunicerar många till många. Varje enskild mottagare av ett 
meddelande kan också sända på samma villkor genom samma 
kanaler (www.ne.se). 

 
De nya kommunikationskanalerna 
Varje aspekt av hur vi utbyter information och hur vi kommunicerar genomgår en 
förändring och vi känner av effekterna i den tekniska revolutionen. Helt nya 
kommunikationskanaler växer fram, därför är det nu viktigt att förstå hur de 
fungerar för att kunna anpassa sig till den nya digitala miljön (Brown, 2009:4). 
Bland uppkomsten av de nya kanalerna finns bland annat wikis som är en serie av 
webbsidor designade så att vem som helst har tillgång till dem och kan lägga till 
innehåll eller ändra det som redan är där (Brown, 2009:39). Sociala nätverk som 
exempelvis Facebook är inte bara populära på grund av de höga användarsiffrorna 
utan där finns också ett stort engagemang hos användarna. Det är på grund av just 
detta som de har blivit uppmärksammade och använda av marknadsförare (Brown, 
2009:50). Nedan har vi definierat olika sociala medier som är centrala för den här 
studien. 
 
Sociala nätverk har utvecklas till online communities och de används av miljoner 
människor dagligen. De baseras på bland annat gemensamma intressen eller 
vänskap och ett av det mest populära sociala nätverken är Facebook som växer 
varje dag, inte bara i antalet användare utan även i graden av engagemang (Brown, 
2009:50). 
 
Twitter är en nerslimmad och portabel version av en blogg. Twitter låter människor 
att posta meddelanden upp till 140 tecken. Andra människor kan ”följa” dina 
meddelanden och besvara den genom sitt eget twitterkonto (Coombs, 2010:125). 

 

2.5 Kommuner och sociala medier 
En kommun är ett geografiskt avgränsat område och kommunen styrs av 
kommunfullmäktige, arbetet leds av kommunstyrelsen som utses av 
kommunfullmäktige (Kraft & Strandberg, 2007:48). 

Kommuner kan betraktas som självstyrande även om de har uppdrag från 
riksdagen att utföra olika uppgifter som de ålagt dem. Regeringen och statliga 
myndigheter utövar en kontinuerlig tillsyn av den kommunala verksamheten 
(Montin, 2007:32). Uppdraget som kommunerna har det vill säga att genomföra 
verksamheten hanteras på olika sätt, de olika verksamheterna inom kommunen ges 
också olika förutsättningar utifrån prioritering (Broström, 2001:9). Det betyder 
också att kommunerna kan själva välja hur de ska kommunicera med sina 
medborgare. Vissa kommuner har idag inte några planer på att börja använda 
sociala medier, medan det finns dem som kontinuerligt använder sig av dem för att 
skapa dialog med sina medborgare. Sedan finns det de kommuner som också ser 
sociala medier som ytterligare en kanal för att presentera nyheter och nå ut med sin 
information (SKL, IPSOS.2010). 
 

Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för 
den roll människor spelar i  arbetet med att inte bara läsa och 
sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för 
andra att delta i (wikipedia.se). 

 

http://www.ne.se/lang/sociala-medier
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Sociala medier är ett relativt nytt fenomen för offentlig sektor och därför har det 
också inte funnits några direkta riktlinjer för hur de får användas. I maj 2010 fick E-
delegationen i uppdrag  av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga 
myndigheter ska använda sociala medier. Dessa riktlinjer är vägledande, de riktar sig 
formellt till statliga myndigheter men kan även tillämpas av kommuner och 
landsting (edelegationen.se). 

 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) skapade ett juridiskt PM med deras syn på 
handlingsoffentlighetens räckvidd. I SKL:s PM skriver de att allt fler kommuner 
kommunicerar med sina medborgare genom sociala medier eftersom det är ett 
snabbt och enkelt sätt att nå ut och skapa dialog. De ger förslag på olika 
sammanhang där det kan vara användbart med sociala medier exempelvis att spela 
in en informationsfilm och lägga upp på Youtube, eller tipsa om olika evenemang 
på Twitter (www.skl.se). 
 
I en enkätundersökning som SKL presenterade i november 2010 visade det sig att 
strax över 60 % av Sveriges kommuner finns på sociala medier. I undersökningen 
deltog 207 av Sveriges 290 kommuner. De som inte hade hunnit komma igång 
planerade att börja. I undersökningen svarade 8 % av kommunerna på frågan om 
varför de inte använder sociala medier att de inte ser nyttan med närvaron på 
sociala medier (www.skl.se). Facebook var det mest populära mediet men även 
Twitter, Youtube och bloggar används av många kommuner. Syftet med 
användningen av sociala medier var att uppnå dialog med medborgarna men också 
att skapa ytterligare en kanal att presentera nyheter i (SKL, IPSOS 2010). 
 
Innan riktlinjerna från E-delegationen kom var det en del kommuner som tog 
saken i egna händer och skapade egna riktlinjer för sociala medier. En 
kandidatuppsats från Uppsala När kommuner hänger med  handlar om  just detta, de 
undersökte hur åtta svenska kommuner hade organiserat sig och använt sig av 
sociala medier i verksamheten när det saknades officiella riktlinjer för det. I sin 
analys skriver de att samtliga av de studerade kommunerna har förnyat sitt sätt att 
kommunicera med omgivningen genom att integrera en ny kommunikationskanal i 
arbetet, det tyder på ett förhållningssätt till det nya informationssamhället (Käll & 
Jonasson, 2010:26). 
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3. Metod 
Studien är genomförd med kvalitativa metoder. Vi har gjort det valet eftersom att vi 
genom studien vill få en djupare förståelse i hur kommuner arbetar med sociala 
medier och vi vill synliggöra hur fenomenet gestaltar sig (Esaiasson et al, 2010:284). 
Den kvalitativa forskningen söker mening men ur aktörerna perspektiv (Ryen, 
2004:16). Studien har genomförts med två metoder. Den ena undersöker 
aktörernas beskrivning av arbetet på de sociala medierna och sedan kompletterar vi 
med den andra där vi undersöker hur det konkret ser ut. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 
Studiens huvudmetod är kvalitativ samtalsintervju och undersökningen tar sin 
början där. De kvalitativa intervjuerna användas till att svara på frågeställningarna 
om hur kommunerna beskriver att de använder sociala medier i sin externa 
kommunikation och hur de beskriver att de arbetar med sociala medier för att 
skapa dialog med medborgarna. Valet av metoden grundar sig i att vi vill söka 
förståelse, vi får en bättre förståelse för vilket synsätt och tankar respondenterna 
har om ämnet med hjälp av en kvalitativ intervju som metod. Kvalitativa forskare 
hävdar att från kvalitativ data får man just en djupare förståelse av sociala fenomen 
än vad man kan få från kvantitativ data (Ryen, 2004:15). I samtalsintervjun arbetar 
man med problemformuleringar som handlar om synliggörande, hur ett fenomen 
gestaltar sig (Esaiasson et al, 2010:284). 
 
Vi anser att våra frågor inte lämpar sig i en enkät utan kräver en samtalsintervju 
med de som har insikt i fenomenet vi vill undersöka. Samtalsintervjun ger större 
utrymme för interaktion mellan forskare och intervjuperson än 
frågeundersökningen (Esaiasson et al, 2010:283). Fördelen med samtalsintervjuer är 
också att det finns möjlighet till följdfrågor samt att vi kan få en djupare förståelse 
som vi inte kunnat få med en enkätundersökning (Esaiasson et al, 2010:283). 
 
Utifrån syfte och teori har vi konstruerat en intervjumanual (se bilaga 1) där vi har 
strukturerat frågorna i olika teman. Beroende på hur tankegångarna utvecklar sig 
har vi möjlighet till att ställa följdfrågor. 
 

3.2 Övergripande innehållsanalys 
Den övergripande innehållsanalysen används som en kompletterande metod till 
intervjuerna. Vi valde metoden för att få en bättre insikt i hur kommunerna arbetar 
med sociala medier som verktyg. Metoden kommer att svara på frågeställningen om 
hur kommunerna kommunicerar på deras officiella sociala medier. Den 
övergripande innehållsanalysen är kvalitativ men med visst kvantitativt inslag. Valet 
av en kvalitativ innehållsanalys grundar sig i att vi vill lyfta fram det relevanta i 
innehållet (Esaiasson et al, 2010:238). Anledningen till att vi väljer att använda oss 
av kvantitativa inslag är att vi även vill räkna en del förekomster i innehållet 
(Esaiasson et al, 2010:223). I innehållsanalysen tittade vi på kommunernas aktivitet 
på deras officiella sociala medier. Vi undersökte bland annat innehållets 
utformning, möjligheter till dialog och hur budskapen formuleras. Vi kallar därför 
metoden för övergripande innehållsanalys eftersom fokuset inte ligger endast på 
själva texten (Esaiasson et al, 2010:238). 
 
För genomförandet av innehållsanalysen har vi utarbetat ett undersökningsmaterial 
(se bilaga 2). Tillsammans med frågorna i undersökningsmaterialet har vi även lagt 
till förklaringar över hur vi ska besvara frågorna när vi gör innehållsanalysen för att 
underlätta genomförandet. 
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3.3 Urval 
Urval av kommuner 

Vi har valt att strategiskt välja ut fem stycken kommuner av varierande storlek i 
Sverige.Vi vill undersöka de kommuner som kommit långt med arbetet inom 
sociala medier och har genomfört ett urval bland de kommuner som är mest aktiva 
på Facebook eller Twitter. Detta urval har gjorts genom att gå igenom SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) lista på deras hemsida om vilka kommuner som 
är aktiva på sociala medier. Vi tittar därefter på respektive kommuns Facebookssida 
och Twittersida för att se hur många ”gillare” och följare de har och även hur aktiva 
de är, med andra ord hur många inlägg per dag de gör. 
 
Urval av respondenter 

Vi väljer även här att göra ett strategiskt urval av respondenterna. Vi har valt en 
nyckelperson per kommun som på ett eller annat sätt besitter en kunskap om 
kommunens användande av sociala medier. Detta för att de genom sina positioner 
kan ge oss den kunskap vi behöver i studien (Esaiasson et al, 2010:292). För att 
vara säker på att vi fick tag i rätt nyckelpersoner tog vi kontakt med 
informationsenheten på varje kommun som hjälpte oss att hitta rätt person. 
 
Urval av sociala medier 

De sociala medier vi valt att undersöka är Twitter och Facebook. Det har vi gjort 
eftersom dessa sociala medier är de mest använda av  kommunerna vi väljer att 
undersöka, samt att de är etablerade i Sverige och används av allmänheten. Twitter 
och Facebook anses även vara en kanal för renodlad dialog. Facebook har idag över 
800 miljoner medlemmar och mer än hälften av dem loggar in varje dag via 
mobilen eller datorn (www.facebook.com). Twitter är ett socialt nätverk där man får 
den senaste informationen om det man tycker är intressant. Twitter används både 
av företag och privata personer, de finns över hela världen och till mobilen 
(www.twitter.com). 
 
Urval av tidsperiod till innehållsanalys 

Av de kommuner vi valt att intervjua, har vi också studerat deras kommunikation 
på de utvalda sociala medierna. Tidsperioden som valde var från 1 november till 30 
november 2011. Denna tidsperiod valdes eftersom den var lagom för att få en 
mättnad i materialet samt att vi var aktiva med uppsatsen under denna period. 

 

3.4 Genomförande 
Kvalitativ intervju 

Efter urvalet av respondenter för undersökningen tog vi den första kontakten med 
dem via e-post där vi presenterade oss och vårt syfte med studien. Vid den andra 
kontakten bokade vi in tid för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes över telefon 
då det geografiska avståndet gjorde att vi inte kunde besöka kommunerna då vi inte 
hade resurser till det (Esaiasson et al, 2010:264). 
 
Vi utformade sedan en intervjumanual där vi strukturerade frågorna i teman utifrån 
den teori som är relevant för frågorna. Vi fokuserade på att utforma frågorna i 
deskriptiv form, så som vad och hur. Målet med intervjun är att ta fram 
beskrivningar grundade på respondenternas verklighet, därför ska man undvika att 
ställa frågor som varför. Frågan varför kan istället användas som följdfråga 
(Esaisasson et al, 2010:298). 
 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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För att skapa kontakt och god stämning inleddes intervjuerna med 
uppvärmningsfrågor som berörde personuppgifter (Ryen, 2004:48). Därefter 
fortsatte vi med tematiska frågor som är själva huvudfrågorna, där får 
respondenten utveckla sitt resonemang så öppet som möjligt. Där vi kände att det 
behövdes ställdes följdfrågor för att få ett mer innehållsrikt svar (Esaiasson et al, 
2010:298). Intervjuerna redovisas därefter med sammanfattningar från intervjun 
samt nyckelcitat från respondenterna. 
 
Övergripande innehållsanalys 

När intervjuerna var avklarade, utfördes innehållsanalyser på kommunernas utvalda 
sociala medier. Innehållet och kommunikationen de förde var det som undersöktes. 
Vi formulerade ett undersökningsmaterial med frågor till innehållsanalyserna och 
förklarade tydligt med beskrivningar under varje fråga hur vi skulle gå tillväga och 
redogjorde hur frågorna skulle besvaras. 
 
Innehållsanalysen på sociala medier började med att vi tittade på hur aktiviteten på 
kommunernas sociala medier såg ut genom att se vilken sorts information det 
finns. Därpå undersöktes hur informationen presenterades, om den framställs med 
bilder, text eller liknande. Vi undersökte också hur interaktionen såg ut genom att 
se om medborgarna var delaktiga i den dialog som fördes. Sedan tittade vi även på 
hur budskapen från kommunerna var formulerade och hur ofta sidan uppdateras. 
Till sist undersökte vi vilka känslor som förmedlades i kommunernas 
kommunikation, om tilltalet exempelvis var formellt och vilken ton de använde. 
 
När innehållsanalysen genomfördes gick vi in på kommunernas utvalda sociala 
medier och utifrån underlaget till analysen undersökte vi innehållet. Resultatet 
redovisas med våra förklaringar och även citat och bilder för att intyga att resultatet 
inte är påhittade av oss (Esaiasson et al, 2010:253). 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
God validitet kan översättas till att  ha god överensstämmelse mellan teoretiska 
definitioner och operationella indikatorer samt att undersöka det man påstår att 
man  undersöker (Esaiasson et al, 2010:61). Vi har vidtagit flera åtgärder för att 
stärka validiteten. För det första är det viktigt att hela tiden tänkta på att de vi 
intervjuar har relevans i sammanhanget och ska kunna svara på våra frågor (Ryen, 
2004:74). Det har vi gjort genom att vi kontaktat, som tidigare nämnt, 
informationsenheten på varje kommun som sedan hjälp oss vidare till rätt person. 
Vi har även utgått och använt samma intervjumanual till samtliga intervjuer och till 
alla innehållsanalyser har vi använt samma underlag. Det har vi gjort för att försäkra 
oss om att vi undersöker samma företeelse hos alla kommuner (Ryen, 2004:45).   
  
Med reliabilitet menas frånvaro av osystematiska och slumpmässiga fel (Esaiasson 
et al, 2010:70). Detta har vi undvikit genom att vara noggranna med transkribering 
och hanteringen av intervjumaterialet. Bristande reliabilitet orsakas i första hand 
genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande 
bearbetningen (Esaiasson et al, 2010:70). Slarviga eller oläsliga anteckningar, 
tillfälliga hörfel eller missförstånd vid intervjuer kan bidra till bristande reliabilitet 
(Esaiasson et al, 2010:70). Vi har därför spelat in alla våra intervjuer för att undvika 
detta (Ryen, 2004:65). Vi har  fört merparten av anteckningarna på dator vilket 
minimerar risken för slarviga och oläsliga anteckningar. 
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3.6 Metodproblem 
Vid ett intervjutillfälle blev inspelningen av intervjun i sämre skick än de andra 
vilket resulterade i att det blev svårigheter att transkribera materialet. För att 
säkerställa att det inte blivit något missförstånd skickade vi det transkriberade 
materialet till respondenten för dennes godkännande. Därför ser vi det inte som ett 
problem och anser inte att validiteten försämrades. 

 

4. Resultat och analys 
Inledningsvis i det här kapitlet presenteras relevant information om kommunerna 
som ingår i studien samt en presentation av de respondenter som vi valt att 
intervjua. Därefter följer resultat och analys uppdelat efter frågeställningar. 

 

4.1 Kommunpresentation 
Totalt ingick det fem respondenter i undersökningen, en från varje kommun. Till 
intervjuerna användes samma intervjumanual och tillvägagångssätt. 
 
Borås kommun 

I Borås bor det 103 294 invånare. Borås kommun började med sociala medier 2008 
och har idag 1 649 ”gillare” på Facebook och 1 066 följare på Twitter. Kommunen 
har konton på Facebook, Twitter, Youtube1, Flickr2 och Bambuser3. Kommunen 
finns även representerad på verksamhetsnivå och det finns flera konton på sociala 
medier för de olika förvaltningarna. Respondenten från kommunen är Marie 
Ingvarsson, tf  marknadsförings- och informationschef  för Borås kommun. Hon  
jobbar på stadskansliet vilket är en resurs till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Eskilstunas kommun 

I Eskilstunas kommun bor det 96 133 invånare och de startade sin Facebooksida 
2010. Idag har de 2 035 ”gillare” på Facebook och 409 följare på Twitter. 
Kommunen har bloggar, Twitter, Facebook och Youtube och flera förvaltningar 
inom kommunen har en Facebooksida. Respondenten från kommunen är Martina 
Dahlgren som arbetar som webbredaktör och har hand om webbplatsen på 
www.eskilstuna.se. 
 
Skellefteå kommun 

I Skellefteå kommun bor det 71 641 invånare och kommunen satte igång med 
arbetet kring sociala medier hösten 2010. Idag har de 1 838 ”gillare” på Facebook 
och 359 följare på Twitter. Kommunen är aktiva inom bloggar, Facebook, Twitter 
och Youtube. Förutom kommunens officiella sidor finns verksamheter inom 
kommunen representerade på Facebook, Twitter och bloggar. Respondenten från 
kommunen är Maria Holm, webbutvecklare på Skellefteå kommuns 
informationsenhet där hon jobbar med den externa webbplatsen och sociala 
medier. 
 
 

                                                 
1
 YouTube är en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare. (Wikipedia) 

2
 Flickr är en webbtjänst för uppladdning av digitala bilder och videofilmer i privata eller publika fotoalbum 

(Wikipedia) 
3
 Bambuser är en tjänst där användarna kan direktsända strömmade video (streama) via Internet 

(Wikipedia) 

http://www.eskilstuna.se/
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Trelleborgs kommun 

I Trelleborgs kommun bor det 42 491 invånare. Kommunen startade upp sitt 
Facebookkonto i början av 2009 som idag har 1 713 ”gillare” och deras 
Twitterkonto har 489 följare. Kommunen använder bloggar, Facebook, Flickr, 
Twitter och Youtube och flera förvaltningar inom kommunen har egna konton på 
sociala medier. Respondenten från kommunen är Susanne Nilsson, infomaster på 
Trelleborgs kommun. Hon är ansvarig för både extern och intern webbplats och de 
övergripande kontona på sociala medier. 
 
Katrineholms kommun 

I Katrineholms kommun bor det 32 428 invånare och kommunens arbete med 
sociala medier tog fart i början av 2009. Idag har de 1 546 ”gillare” på Facebook 
och 515 följare på Twitter. Kommunen använder sig av flera olika kanaler inom 
sociala medier och flera olika verksamheter har ett eget konto på de olika 
kanalerna. Kommunen har konton på flera olika sociala medier, bland annat 
Twitter, Facebook, LinkedIn4, Youtube, Bambuser, Flickr och har flera bloggar. 
Respondenten från kommunen är Thomas Selig som jobbar med Katrineholms 
kommuns satsning på sociala medier sedan 2009. 
 

4.2 Resultat av kommunernas användande av sociala 

medier 

4.2.1 Planera för kommunikationen 

Samtliga kommuner som deltog i studien tycker att sociala medier är en bra kanal 
för att nå ut till sina medborgare dock är det ingen av dem som har något uttalat 
syfte med att finnas på sociala medier. Kring diskussionen om kommunernas syfte 
med användandet av sociala medier nämner både Marie Ingvarsson, tillförordnad 
marknadsförings- och informationschef  vid Borås kommun och Susanne Nilsson 
som arbetar som infomaster vid Trelleborgs kommun att de betraktar sociala 
medier som ett sätt att föra en dialog. Thomas Selig vid Katrineholms kommun 
håller även med om att det är en kanal för dialog men nämner också att de har en 
skyldighet att möta sina medborgare och de anser att sociala medier är ett bra 
verktyg till att uppnå transparens. Han påpekar också att detta är deras syfte i all 
kommunikation som kommunen för med medborgarna men sociala medier gör det 
enklare att uppnå. 

 
Utan sociala medier så hade förhoppningsvis de här ambitionerna 
funnits ändå, alltså den här öppenheten, insynen och liknande men 
det hade varit lite svårare helt enkelt att genomföra. Men som sagt 
vi ser det mer som ett verktyg för att uppnå den här transparensen.   

Thomas Selig, Katrineholms kommun 
 

Samtliga kommuner talar om att de vill skapa en dialog med invånarna i kommunen 
och bland annat därför startade de med en Facebooksida. Det gemensamma bland 
kommunerna är att de ville finnas där folket fanns. Marie Holm, webbutvecklare 
vid Skellefteå kommun beskriver även ett envägssyfte med kommunikationen, vilket 
är att de främst vill nå ut med kris- och störningsinformation. Martina Dahlgren, 
webbredaktör vid Eskilstunas kommun nämner att de vill vara lättillgängliga och 
med hjälp av sociala medier når de ut mycket fortare till sina invånare i kommunen. 

 
 

                                                 
4
 LinkedIn är en webbtjänst där man kan sköta sitt privata och professionella nätverk (Wikipedia) 
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Det är inte för att vi ska pusha ut vårat budskap, vi måste använda 
sociala medier för att föra dialog, ett samtal, diskutera. Men också 
öppna upp och skapa en öppenhet, en delaktighet och ett 
medskapande bland befolkningen. 

Thomas Selig, Katrineholms kommun 

Huvudkanalerna för alla fem kommuner är Facebook och Twitter, där Facebook är 
en mer övergripande kanal och Twitter en mer nischad kanal. För att förstärka 
huvudkanalerna ytterligare används även bland annat bloggar som kan generera 
djupare resonemang. 
 
När vi frågade om kommunerna hade några nedskrivna strategier för 
kommunikationen på sociala medier fick vi varierande svar men de flesta hade 
några slags riktlinjer som de följer. Ingvarsson och Dahlgren nämner båda att de 
inte har några egna strategier, utan följer SKL:s och e-delegationens riktlinjer för 
vad som får skrivas på de sociala medierna. 
 
De andra kommunerna beskriver att de har utvecklat egna strategier och policys för 
deras övergripande konton. Dessa har de tagit fram med hjälp av SKL:s och e-
delegationens riktlinjer för att kolla att allt stämde överens men har kopplat dem till 
den egna kommunen. Selig förklarar att Katrineholm var den första offentliga 
organisationen som tog fram policydokument för sociala medier, detta var innan 
riktlinjerna från datainspektionen, SKL och e-delegationen hade kommit. Selig 
förklarar att dokumenten är mer ett ramverk och en värdegrund att stå på, de 
försöker att inte reglera för mycket med policydokumenten. 

 
4.2.2 Kommunernas målgrupp och arbetsprocess 

Alla kommuner har målgrupper som de riktar sig till med sin kommunikation, dock 
skiljer sig dessa åt beroende på vilken kanal det handlar om och vilken information 
man har. Samtliga respondenter är överens om att den primära målgruppen är 
invånarna i kommunen men även alla de som har något intresse av kommunen. 
Nilsson berättar att dem som de främst riktar sig mot är trelleborgarna men att 
även utflyttade ofta har ett stort intresse av vad som händer i Trelleborgs kommun. 
Både Dahlgren och Holm beskriver att man alltid ska arbeta för alla medborgarna 
och deras tanke var att nå alla i kommunen, men den största gruppen som följer 
dem på Facebook är kvinnor i åldrarna 35-45 år, vilket gör att det är den gruppen 
de främst når. Några av kommunerna nämner även att media är en betydelsefull 
målgrupp då de flesta som följer dem på Twitter är journalister och informatörer 
vilket gör den primära målgruppen på Twitter media.   
 

Twitter skulle jag nog säga att målgruppen är journalister medan 
Facebook, vi trodde ju från början att vi skulle nå alla i Skellefteå 
men så är det ju inte, vi når ju mest kvinnor i åldern 35-45 det är ju 
den största gruppen vi har på Facebook. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 
I resonemanget kring kommunernas målgrupper är alla kommuner även överens 
om att genom att använda sig av sociala medier har man en chans att kunna nå 
yngre människor, även fast den gruppen av människor ofta är svåra att nå. 
 
Arbetsprocessen för arbetet på sociala medier skiljer sig mellan kommunerna, 
förutom att det är informationsenheten som har det övergripande ansvaret för 
både Twitter och Facebook hos samtliga kommuner. Informationsenheten bevakar 
flödet och ser till så att det inte blir för spretigt. Hos de flesta kommuner finns det 
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även informatörer ute på de olika förvaltningarna som är administratörer på 
Facebook och kan föra dialogen. Nilsson beskriver att de arbetar mycket med 
nyheter för att vara en kommun. Mycket av dessa nyheter går sedan per automatik 
ut på Twitter och sedan läggs det ut manuellt på Facebook. Ingvarsson vid Borås 
kommun berättar att de har ett forum på deras webbplats dit de kan flytta frågor. 

 
Är det frågor av mer politisk karaktär så brukar vi hänvisa till 
forumet som vi har på webbplatsen som heter mötesplatsen, alltså 
ett forum för dialog mellan väljare och politiker och när frågor har 
den karaktären brukar vi flytta dom dit helt enkelt och skriva på 
Facebook att den här frågan har vi flyttat till vår mötesplats. 

Marie Ingvarsson, Borås kommun 

 
Förutom att informationsenheten har huvudansvaret över sociala medierna, 
berättar Holm att kundtjänsten för Skellefteå kommun bevakar Facebooksidan från 
klockan sju på morgonen till klockan sju på kvällen. De går då in och besvarar 
frågor som medborgarna ställer eller skickar vidare frågorna till den förvaltning den 
gäller. 
 
Samtliga kommuner hade svårt att svara på hur pass aktiva de är på sociala medier, 
det vill säga hur mycket tid de lägger ned på arbetet kring sociala medier. Det finns 
ingen hos kommunerna som arbetar heltid med sociala medier, alla har 
arbetsuppgifter vid sidan av. Holm beskriver det som stötvis eftersom de främst går 
ut med störningsinformation som inte går att planera och sedan är det som tidigare 
nämnt kundtjänst som svarar på frågorna. 
 

4.2.3 Nya möjligheter med sociala medier 

Några av kommunerna upplever att de inte har blivit den dialogen de vill ha på 
sociala medier. Ingvarsson beskriver att de använder sociala medier främst som 
informationskanal men de försöker att bevaka och följa vad som skrivs om 
kommunen. Hon beskriver vidare att de har skapat automatiserade postningar från 
nyheter och pressmeddelanden men ser det inte endast som marknadsföring utan 
”det är ju även samhällsinformation och samhällsservice på olika sätt”. 

 
Jag önskar att vi hade kunnat vara ännu mer aktiva än var vi är 
men vi försöker ju bevaka vad som sägs och skrivs om Borås stad på 
Twitter och följa det och om vi ser att vi kan gå in och besvara eller 
kommentera så gör vi ju det också. 

Marie Ingvarsson, Borås kommun 

 
Dahlgren vid Eskilstunas kommun förklarar att de fortfarande testar sig fram och 
därför har det blivit mycket envägskommunikation. Det som kommuniceras från 
kommunerna på sociala medierna är överlag väldigt liknande information. Det är 
nyheter, störningsinformation, evenemang och kultur och andra saker som händer i 
kommunen som kommuniceras. 

 
Ja det är allt, allt från evenemang till vad som händer med 
kommunen och vad kan det vara hur vi ligger till i rankningar, 
snöröjning, plantering av parker och det mesta vi kan hitta på att 
förmedla. 

Martina Dahlgren, Eskilstunas kommun 

 
Samtliga kommuner är överens om att dialogen och interaktiviteten som man 
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uppnår med hjälp av sociala medier är det som ger kommunikationsarbetet nya 
möjligheter. Selig vid Katrineholms kommun beskriver sociala medier som ett 
underbart verktyg till att uppnå större transparens och mer delaktighet mellan 
kommun och medborgare. Selig förklarar vidare att sociala medier blir mer 
integrerat i vardagen eftersom det går att kolla på sociala medier och få information 
om vad som händer idag. Holm förklarar också att man når ut mycket snabbare 
med sin information idag med hjälp av sociala medier än vad man kunde tidigare.   

 
Bara för att vi lägger ut någonting på webbplatsen så är det ju inte 
alls garanterat att alla tar del av den informationen man går ju inte 
liksom ut och nöjessurfar på en kommunsida, så att här kan man ju 
på något sätt säkra att informationen når fram på ett helt annat 
sätt. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 
Ingvarsson anser dock inte att man med hjälp av sociala medier kan erbjuda sina 
medborgare något man inte kunde tidigare. Hon menar att den kommunala 
servicen och verksamheten är likadan men det man har gjort med hjälp av sociala 
medier är att göra det tillgängligt på ett helt annat sätt. Hon beskriver att man kan 
föra en dialog på ett annat sätt men man erbjuder inget annat. Selig berättar också 
att på pappret har samma möjligheter till öppenhet alltid funnits. I och med 
offentlighetsprincipen kan alla begära ut alla papper som finns men det anses 
krångligt. Han förklarar att rent praktiskt har det blivit lättare och det har blivit en 
mer intim öppenhet, men öppenheten har inte ändrats radikalt. Nilsson anser dock 
att det har blivit lättare att få kontakt med medborgarna och det har blivit lättare att 
kommunicera med dem, även fast Trelleborgs webbplats är uppbyggd till att vara 
tillgänglig. 

 
Sen får det ju såklart en annan form på Facebook än på vår 
webbplats. Det är lättare att kommunicera, det känns inte 
oöverkommeligt att ta kontakt med kommunen om de frågor man 
undrar över. 

Susanne Nilsson, Trelleborgs kommun 

 
Dahlgren håller med och tycker att de blivit mer tillgängliga eftersom det går att 
kontakta kommunen via ytterligare en kanal. Hon berättar att medborgarna känner 
sig mer och mer bekväma med att ”prata” med kommunen via de nya kanalerna, 
vilket gör det lättare att öppna upp för dialog via de sociala medierna. 

 
4.2.4 Svårigheter och vinsten med sociala medier 

Dahlgren och Ingvarsson berättar att de svårigheter som finns med användningen 
av sociala medier är att kommuner som offentlig organisation måste iaktta 
offentlighetsprincipen och ta hänsyn till PUL, personuppgiftslagen, så att man inte 
lämnar ut personuppgifter. Dahlgren berättar även att man måste beakta 
allmänhandling, alltså att man i efterhand ska kunna söka ärendet och därför måste 
man registrera de som kommer in i ärendehanteringssystem. Ingvarsson berättar 
vidare att dessa lagar måste de alltid leva under oavsett om det handlar om sociala 
medier eller vilket annat medium de än agerar i. Hon menar därför att det inte är 
några svårigheter i användandet av sociala medier i sig. 
 
Holm anser att det inte finns några stora svårigheter men man måste se till så att 
resurserna finns. Hon menar att det är lätt att skapa en Facebooksida men 
informationsenheten vid Skellefteås kommun har en checklista på tio punkter som 
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måste uppfyllas för att få driva en Facebooksida inom kommunen. Det måste 
finnas någon som kan ta hand om sidan och ta ansvar för att den uppdateras. 
 
Selig menar även att de finns dem inom och utanför kommunen som inte ser 
fördelarna med sociala medier och därför blir det en utmaning att få dem att bli 
bekväma med det här sättet att kommunicera på. Han berättar vidare att offentlig 
verksamhet har formella system, ruckar man på dem blir det mer informellt och 
personorienterat i kommunikationssättet. 
 
Som nämnt innan tycker alla kommuner att den största vinsten när det gäller 
användandet av sociala medier är när de får till en dialog, att de kan uppnå 
öppenhet, transparens och bygga relationer. Samtliga kommuner nämner att de kan 
fånga upp vad medborgarna tycker och de kan nå ut snabbt med sin information 
till en stor grupp människor. 

 
Det är både att vi kan öppna upp, vi ökar våran synlighet och 
tillgänglighet såklart, vi är mer transparenta, det handlar inte bara 
om att berätta, utan det handlar också om att lyssna vi bland annat 
kan fånga upp stämningen vi kan fånga upp idéer, vi kan bjuda in 
helt enkelt. 

Thomas Selig, Katrineholms kommun 

 
Dahlgren tycker att en stor vinst med sociala medier är att de får mycket input och 
att allmänheten märker att de finns där och att de också kan få höra vad de tycker. 
 
4.2.5 Fördelar med Facebook och Twitter som sociala medier 

Vid frågan vilka fördelar det finns för en kommun att använda sig av Facebook 
som socialt medie är de de flesta överens om att på Facebook når man en bredare 
målgrupp eftersom många svenskar använder sig av Facebook idag. Många har 
Facebook på sin mobiltelefon och därför kan man lätt nå ut med sin information 
till invånarna. De är alla också överens om att en stor fördel är interaktiviteten och 
dialogen som man kan uppnå med Facebook. Nilsson vid Trelleborgs kommun 
nämner även att det är en stor fördel om man etablerat en sida på Facebook den 
dagen en kris inträffar. 

 
Om vi redan finns i en viss kanal och har upparbetade relationer 
med folk där som följer oss så har vi många fördelar i en 
krissituation. Dels kan vi få igång en dialog kring det som hänt och 
vi kan snabbt både ge och få information via kanalen. Det är för 
sent att skapa ett konto den dagen krisen inträffar 

Susanne Nilsson, Trelleborgs kommun 

 
När vi frågar om vilka fördelar det finns med att använda Twitter som socialt medie 
får vi mer varierande svar. Nilsson tycker att Twitter är mindre tidskrävande än 
Facebook och eftersom de endast är två personer som arbetar på deras 
informationsavdelning blir detta då en stor fördel. Nilsson menar också att 
Facebook och Twitter kompletterar varandra bra då de har olika målgrupper. 
 
Några kommuner använder även Twitter till omvärldsbevakning för att se vad som 
skrivs om dem. De nämner också att kommunerna tittar även på varandra för att se 
vad andra kommuner gör. Både Selig och Holm berättar att Twitter är ett bra 
verktyg till att knyta kontakter och nätverk. Dahlgren upplever att målgruppen på 
Twitter är mer engagerade än målgruppen på Facebook. 
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Twitter har en mindre målgrupp, men vi upplever att just denna är 
lite mer engagerad än Facebookgruppen. De som använder sig av 
Twitter verkar mer vana med sociala medier och engagerar sig mer 
i kommunikationen. 

Martina Dahlgren, Eskilstunas kommun 

 
Ingvarsson påpekade att en svårighet med Twitter kan vara att det är ett stort flöde 
vilket gör att den ovane kan ha svårt att följa. Men det hon gillar med Twitter är att 
man måste koncentrera sin information och tänka på hur man formulerar sig. Både 
Twitter och Facebook ger möjligheter till att länka vidare till webbplatsen. 
 
Selig och Ingvarsson påpekade att det är en vanesak och inte ett så stort problem 
att Twitter har en begränsning på 140 tecken. Ingvarsson anser att det är ett 
hantverk att kunna göra det och som sagt finns möjligheten att fördjupa via länkar. 
Även Nilsson vid Trelleborgs kommun nämner att det väldigt ofta följer med 
länkar, särskilt vissa frågor som är svåra att besvara får man ibland hänvisa vidare. 

 
Väldigt ofta följer det med en länk till mer information. Enstaka 
gånger har det ju hänt, speciellt när folk ställer frågor och man ska 
svara ordentligt på dem, att 140 tecken inte räcker. Då brukar det 
gå bra att övergå till e-post. 

Susanne Nilsson, Trelleborgs kommun 

 
Dahlgren anser att svar på frågor via Twitter kan upplevas korta, opersonliga och 
vissa gånger otrevliga, dock uppfattar de det ändå som att de som använder sig av 
Twitter accepterar detta och då är det oftast inga problem. 
 
Samtliga kommuner har fått positiv respons från medborgarna sen de började 
använda sociala medier och de flesta har varit välkomnande. Selig berättar att de 
bara fått positiv feedback från medborgarna men den har inte varit lika positiv från 
stadens dagstidning eftersom de ansågs utmana rollen som nyhetsförmedlare.   
 

4.2.6 Att arbeta med varumärket 

Ingen av kommunerna arbetar efter en uttalad strategi med målet att stärka 
kommunens varumärke på sociala medier. Selig berättar att Katrineholms kommun 
inte har något fokus på varumärke utan de vill förmedla bilden av en öppen och 
transparent kommun men de har inte varumärkesstrategi. Selig förklarar att 
Katrineholms kommun är kända för att använda sociala medier och att de just 
därför lyckades sätta Katrineholms kommun på kartan. Nilsson berättar att 
Trelleborgs kommun har haft planer på att utveckla en varumärkesstrategi men för 
tillfället ligger dessa planer på is. 
 
Holm berättar att Skellefteå kommun har en instruktion i första hand till 
kundtjänst, men även till andra som hanterar sociala medier att man ska vara 
tillmötesgående och hjälpsam, att stå för ett gott värdskap. Kanalen är lika viktig 
som om du ringer eller mejlar kommunen, det är samma regler som gäller vid ett 
svar. 
 

Sen är den kanalen lika viktig som om du ringer eller mejlar 
kommunen att det är samma regler som gäller vid ett svar och att 
du ska få svar inom tre dagar men det är ju en evighet på Facebook 
så helst mycket snabbare än så. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 
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Vid frågan om sociala medier kan stärka kommunens varumärke berättade Selig att 
han tror att de snarare förstärker de mjuka värdena som står bakom varumärket än 
själv det officiella varumärket för kommunen. Han berättar att sociala medier kan 
hjälpa till att ge en mer positiv bild av kommunen, en mer positiv image. Nilsson 
beskriver att bilden av kommunen stärks mer på sociala medier än på andra ställen. 
Hon berättar vidare att medborgarna får en mer nyanserad bild och en bild som 
stämmer bättre överens med verkligheten. 
 
Holm tror att Skellefteå kommun stärkte sin trovärdighet och stärkte varumärket 
under krisen då de hade en parasit vid namn cryptosporidium i dricksvattnet, de 
kunde svara på frågor och lägga ut aktuell information snabbt via sociala medier. 
Hon tror att det var bra att de redan innan krisen hade startar upp Facebooksidan 
och trimmat in rutinerna, för att starta någon satsning på sociala medier under 
krisens gång hade inte varit möjligt. 
 

Så hanterar man det på rätt sätt tror jag absolut att det kan stärka 
varumärket. Hanterat på fel sätt kan det stjälpa varumärket så att 
det är en balansgång där. Men hittills tycker jag att vi skött oss bra. 
Nog är det nån gång vi gjort bort oss men då har vi i alla fall försökt 
rädda situationen så gott det går. Men vi är inte mer än människor 
heller. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 

Dahlgren berättar att hon tror att om man jobbar på rätt sätt kan varumärket 
stärkas. Hon säger också att hon tycker det kan vara svårt med varumärke och 
kommuner eftersom kommuner är så brett. Eskilstunas kommun har en vision som 
säger att de ska vara stolta och modiga och Dahlgren tycker att de försöker 
efterleva det. 
 
Ingvarsson berättar att Borås kommun var tidigt ute på sociala medier och fick 
mycket uppmärksamhet kring det vilket stärkte Borås kommuns varumärke. Hon 
nämner att idag när alla kommuner har Facebook och Twitter är det viktigt att 
komma ihåg kontinuiteten, det går inte att stänga av. Hon tror att det som kan 
stärka kommunens varumärke är att vara närvarande, svara, att öppna upp, skapa 
transparens och att möta medborgarna. 
 

Det som är viktigt att komma ihåg är ju att kontinuiteten att du kan 
liksom inte stänga av och säga att vi finns bara på Facebook mellan 
9-15 måndag till fredag då har man nog kanske inte riktigt förstått 
hur dom här kanalerna fungerar 

Marie Ingvarsson, Borås kommun 

 

4.3 Analys av kommunernas användande av sociala 

medier 

4.3.1 Planera för kommunikationen 

Resultatet visar att de flesta kommunerna vet i viss mån vad de vill ha ut av 
kommunikationen på sociala medier. De nämner att kanalen kan användas till att 
skapa dialog med sina medborgare och utifrån intervjuerna får vi uppfattningen om 
att alla kommuner har en klar bild om vad sociala medier handlar om och vad de 
kan användas till. Enligt teorin skapar kommunen och invånarna innehållet 
tillsammans på sociala medierna. Det är dock ingen av kommunerna som har något 
egentligt uttalat syfte med sin närvaro på de sociala medierna. Avsaknaden av ett 
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tydligt syfte kan ge konsekvensen att de inte får samma genomslagskraft med sin 
kommunikation som de skulle kunna ha. Vi tror att det är svårt att arbeta mot ett 
mål när det inte finns ett uttalat syfte om varför man använder kanalen i sitt arbete. 
Om de som arbetar med kanalen inte är överens om hur de ska använda den, kan 
det leda till att kommunikationen blir spretig. Det bekräftas i vår undersökning som 
visar att de har flera olika syften, då de beskriver flera olika sätt de använder sociala 
medier på. 
 
Flera av kommunerna beskriver att de har någon sorts strategi som de följer i 
arbetet med sin externa kommunikation på sociala medier. Alla har emellertid inte 
några egna utarbetade strategier utan följer SKL:s och e-delegationens riktlinjer. Att 
ha tydliga strategier för sin kommunikation är av stor betydelse när man 
kommunicerar med sin omgivning och enligt teorin är det vanligt att kommuner 
arbetar med inifrån-strategier, alltså att man sprider information. Dock påpekar 
flera respondenter och bland annat Tomas Selig vid Katrineholms kommun att det 
inte är meningen att pusha ut sitt budskap på sociala medierna. Hans resonemang 
tyder på att han är mer inriktad på att använda utifrån-strategier. Det krävs enligt 
teorin en mer aktiv mottagare i sociala medier och därför är utifrån-strategier att 
föredra där människor själva hämtar den information de vill ha. 
 
Några av kommunerna nämner att de vill nå ut med information via sociala medier 
och det tyder på att de i viss mån använder sig av inifrån-strategier. Enligt teorin 
finns det kommuner som ser sociala medier som en kanal för att presentera nyheter 
och nå ut med sin information, något som bekräftades i innehållsanalysen. 
Tillämpar man endast inifrån-strategier i sitt arbete med sociala medier kan man gå 
miste om möjligheten till dialog och interaktion. 
 
Däremot tror vi inte att den ena strategin måste utesluta den andra utan de skulle 
kunna komplettera varandra. Resultatet bekräftar att  kommunerna både vill nå ut 
med information och skapa dialog. Därmed kan kommunerna ha användning för 
båda strategierna för att uppnå sitt mål. 

 
4.3.2 Kommunernas målgrupp och arbetsprocess 

För alla kommuner är målgruppen i sociala medier invånarna i kommunen. En 
konsekvens av att ha en sådan bred målgrupp tror vi är att det kan vara svårt att 
arbeta strategiskt med sin kommunikation då man inte vet vem man anpassar 
budskapet till. Därmed vet man inte heller hur budskapet ska formuleras. 
 
Intressant att nämna är att både Dahlgren vid Eskilstunas kommun och Holm vid 
Skellefteå kommun talade om att den största gruppen som ”gillar” dem på 
Facebook är kvinnor i åldern 35-45. Dock har de inte anpassat informationen 
direkt till den gruppen, utan deras målgrupp är fortfarande alla i kommunen. Vi 
kan tolka det på två sätt, antingen som att kvinnor mellan 35-45 år är överlag mer 
intresserade av vad som sker i kommunen än vad ungdomar och män är. Eller att 
kommunens information och möjligheten till dialog med dem lockar just den här 
gruppen mer än andra grupper. Eftersom kommunerna fortsätter att sträva efter att 
nå alla medborgare fortsätter de även med att anpassa budskapen efter den breda 
målgruppen. 
 
Enligt samtliga respondenter är den största gruppen som följer kommunerna på 
Twitter journalister och informatörer. De har anpassat informationen som 
publiceras på Twitter eftersom en stor del av informationen är nyheter om 
kommunen och pressmeddelanden. Det kan tyda på att kommunerna märker av att 
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många informatörer och medier använder sig av sociala medier, därför har de 
utefter det börjat anpassa sin kommunikation till dem. Twitter komprimerar även 
informationen så att den blir kort och koncis. Informationen och budskapen blir 
mer aktiva och aktuella vilket kan göra att media som följer kommunerna kommer 
åt informationen snabbt och lätt. Vi tror att kommunerna kanske också satsar på 
att nå medierna för att i förlängningen kunna nå medborgarna via dem. 

 
4.3.3 Nya möjligheter med sociala medier 

Sociala medieexperten Joel Comm definierar i teorin att innehållet i sociala medier 
skapas av användarna och att man tillsammans skapar konversationer. Samtliga 
respondenter berättade att de tycker att den största möjligheten som finns med 
sociala medier är att de kan uppnå dialog och interaktivitet. Möjligheten till 
tvåvägskommunikation lyfts fram i teorin som ett framsteg med de nya kanalerna. 
Det kan tolkas som att kommunerna har en förståelse för vilka möjligheter som 
finns och de har förstått fördelen med sociala medier. Därmed behöver det inte 
alltid betyda att de agerar utefter det. 
 
Några av respondenterna upplever att de inte uppnår den dialog de vill och vet att 
det finns möjlighet till. De nämner bland annat att de saknar resurser och denna 
resursbrist kan ses som ett problem. Det kan leda till att kommunerna undgår 
möjligheterna som  finns. Att de inte uppnår den dialog de vill ha kan också grunda 
sig i att de saknar kunskap om hur man gör, vilket bekräftas av Dahlgren vid 
Eskilstunas kommun. 
 
Enligt teorin finns det samma möjligheter till öppenhet för kommuner nu som 
innan sociala medier, i och med offentlighetsprincipen. Det bekräftades i resultatet 
då både Selig vid Katrineholms kommun och Ingvarsson vid Borås kommun, anser 
att de inte kan erbjuda medborgarna något ytterligare när de använder sociala 
medier. Selig påpekar dock att det har blivit enklare att uppnå öppenheten. 
Kommunen blir också mer tillgänglig genom att använda sig av sociala medier, 
vilket Dahlgren vid Eskilstunas kommun bekräftar. Respondenterna har olika syn 
på möjligheterna vilket skulle kunna tyda på att de också använder dem på olika 
sätt. De kommuner som använt sig sociala medier länge har mer kunskap och 
erfarenhet, men det behöver inte betyda att de av den anledningen är bättre på att 
använda dem. 
 
En av respondenterna nämnde att ingen går in och nöjessurfar på kommunernas 
webbplatser, vilket kan tyda på att de kan med hjälp av sociala medier nå ut snabbt 
med sina budskap till kommuninvånarna och nå medborgarna som de annars inte 
skulle nå. Vi tolkar det som att det är en av anledningarna varför kommunerna 
använder sig av sociala medier i sin kommunikation. De kan då vara mer säker på 
att budskapen kommer fram till mottagaren eftersom denne även får möjligheten 
att ge respons. 
 

4.3.4 Svårigheter och vinsten med sociala medier 

Enligt teorin måste kommuner och offentliga organisationer följa 
offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten i all sin kommunikation. Detta 
är också något som de flesta av respondenterna nämner när vi talar om svårigheter 
och vinsten med sociala medier. Något som de påpekade var att detta inte är något 
som gäller endast för sociala medier. 
 
Holm vid Skellefteå kommun anser att det inte finns några större svårigheter, men 
man måste se till så att resurserna finns. Enligt teorin är sociala medier en aktiv och 
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levande kanal vilket gör att det inget man kan stänga av, därför måste resurser till 
att driva de sociala medierna finnas. Man måste kunna underhålla sociala medierna 
om man startar upp dem. 
 
Respondenterna upplever alla att den största vinsten de får genom användandet av 
sociala medier är när de uppnår dialog och att de kan vara transparenta och öppna. 
Enligt teorin befinner sig den offentliga sektorn i en demokratisk kontext, vilket 
gör att transparens är en viktig del. Det är viktigt att alla beslut som ska fattas och 
som berör allmänheten har en öppenhet. Resultatet bekräftar att respondenternas 
svar går i linje med vad teorin förespråkar. 
 

4.3.5 Fördelar med Facebook och Twitter som sociala medier 

Den största fördelen med Facebook var enligt respondenterna att man når en 
bredare målgrupp på Facebook. De flesta anser att det är lätt att få ut sin 
information till invånarna och att man kan uppnå dialog. Fördelarna med Twitter är 
av mer varierande svar. Nilsson vid Trelleborgs kommun berättar att Twitter är 
mindre tidskrävande och att målgrupperna på Facebook och Twitter kompletterar 
varandra. Vi tror att Facebook är ett mer väletablerat socialt medie och en del av 
många människors vardag. Det gör också att det är lättare att se fördelarna när man 
är van att använda Facebook. Twitter är däremot inte lika etablerat och därmed är 
det inte lika lätt för folk att se fördelarna, därutav de varierade svaren. 
 

De flesta kommunerna länkar vidare i sina inlägg för att ge besökaren mer 
information. De flesta respondenter anser att det är en möjlighet med både Twitter 
och Facebook att man kan använda sig av länkar för att ge besökaren fördjupad 
information. Kommunerna länkar mestadels till sin egna webbplats vilket gör att de 
ökar trafiken till den. Liksasom vi nämnt tidigare, visar resultatet på att ingen går in 
och nöjessurfar på en kommuns hemsida, därför når man på ett enklare sätt ut till 
invånarna genom sociala medier. Eftersom det också finns en begränsning på 
Twitter med 140 tecken är det bra att denna möjlighet till att länka vidare finns. 
Dock är det inget som Selig eller Ingvarsson upplever som negativt att det finns en 
begränsning, de menar att det är en vanesak att kunna formulera sitt budskap på 
140 tecken. Det tyder på att de har en bra relation till Twitter, genom att arbeta 
med sociala medier får kommunerna möjligheten att uppdatera meddelanden på ett 
mindre tidskrävande sätt men fortfarande informativt. 
 
Några av kommunerna arbetar även med omvärldsbevakning i sociala medier för 
att se vad som skrivs om dem och de tittar även på varandra. Att bevaka sin 
omvärld är något som är viktigt och arbetet med omvärldsbevakning blir lättare 
med hjälp av sociala medier. Respondenterna berättar även att de genom sin 
omvärldsbevakning kan gå in och besvara frågor som de ser behöver ett svar. Enligt 
teorin kan alla kan publicera innehåll på sociala medier, det bidrar till att vem som 
helst kan påverka och sätta dagordningen på internet och det är inte bara media 
som gör det längre. Då flera av kommunerna har valt att använda sig av 
omvärldsbevakning med hjälp av sociala medier tyder det på att de blivit mer 
medvetna om vad omvärlden och medborgare tycker och tänker om dem. I och 
med att kommuner inte har ett vinstintresse på samma sätt som företag, kan de 
hjälpa och lära sig av varandra vilket bekräftas i resultatet att de i viss mån redan 
gör. 
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4.3.6 Att arbeta med varumärket 

Ingen av respondenterna berättade att de arbetar strategiskt med att stärka 
kommunens varumärke med hjälp av sociala medier. Att kommunerna inte arbetar 
så mycket med varumärket på sociala medier kan tyda på att det inte har någon hög 
prioritet hos kommunerna för tillfället, vilket vi tror kan handla om en resursfråga. 
De flesta är överens om att sociala medier kan hjälpa till med att förmedla bilden av 
en öppen kommun och Selig vid Katrineholms kommun berättade att han tror att 
kommunikationen på sociala medier kan stärka de mjuka värdena bakom 
varumärket. Enligt teorin social marketing vill man ändra attityden vilket är vad 
kommunerna vill göra när de vill att vi ska ha bilden av dem som en öppen 
organisation. Kommuner har ofta ansetts som gråa och stela organisationer men 
med hjälp av sociala medier tror bland annat Selig att man kan förmedla en bild av 
en mer öppen kommun. Resultatet visar att respondenterna har tankar om 
varumärket men kommunerna arbetar än så länge inte med att stärka varumärket 
på sociala medier. 
 
Holm vid Skellefteå kommun berättar att de ska hantera sociala medier som de 
hanterar alla andra kanaler, att man ska vara tillmötesgående och hjälpsam vilken 
kanal det än gäller. Hon berättar även att hon tror att kommunen stärkte sin 
trovärdighet och varumärke under krisen när Skellefteå drabbades av parasiten 
cryptosporidium i dricksvattnet då de snabbt kunde lägga ut aktuell information via 
sociala medier. Det tyder på att kommunen har haft stor nytta av deras närvaro på 
sociala medierna. Hade kommunen inte funnits på sociala medier hade de under 
krisen fått förlita sig på media och den egna webbplatsen. Troligtvis har 
möjligheten för kommunen att svara på frågor på sociala medier under krisen 
underlättat och kanske minskat trycket på deras kundtjänst. 

 

4.4 Resultat av kommunernas arbete med att skapa 

dialog 

4.4.1 Hantering av kommentarer och inlägg på sociala medier 

När det kommer in kommentarer eller frågor på kommunernas sociala medier som 
inte informationsenheten, informatörerna eller kundtjänst kan besvara direkt 
skickas frågan vidare så att rätt avdelning eller person får möjlighet att besvara 
frågan. Ibland får personen som ställt frågan ett svar från kommunen att de 
inväntar svar från en annan avdelning och återkommer. Denna arbetsprocess ser 
ganska likartad ut på alla fem kommuner som ingår i studien. 
 
Både Trelleborgs kommun och Skellefteå kommun har en svarsstrategi som de 
försöker att följa och som ska hjälpa de anställda att svara på inlägg och 
kommentarer. Susanne Nilsson vid Trelleborgs kommun anser att majoriteten av 
frågorna de får in inte är särskilt svåra att besvara och därför kan de besvaras direkt. 
Ibland kommer det dock in frågor som kräver speciell kunskap av dem som ska 
besvara frågan, Maria Holm vid Skellefteå kommun berättar om hur de ibland fått 
kontakta högre chefer för att kunna leverera ett korrekt svar. 

 
Det har ju varit febril verksamhet ibland, liksom hur ska vi besvara 
det här? Man har kontaktat chefer och högre chefer för att få hjälp 
att besvara olika frågor, och sedan att de ska få hjälp genom att vi 
formulerar ett svar till dem så att det inte blir tokigt. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 
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Hos Eskilstuna kommun är det informatörerna ute i förvaltningen har koll på vilka 
frågor som ska besvaras sedan skriver informationsenheten svaret åt dem. Ibland 
kan det ta lite tid ungefär tre dagar innan de får fram något svar men de strävar 
alltid efter att svara så fort som möjligt. Maria Holm vid Skellefteå kommun 
berättar att de arbetar också efter målsättningen att att du ska få svar på din fråga 
inom tre dagar. Men tillägger sedan ganska snabbt att: 
 

Tre dagar det är ju en evighet på Facebook så helst mycket 
snabbare än så. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 

Marie Ingvarsson berättar att Borås kommun har satt upp olika tekniska hjälpmedel 
för att få notifieringar när det skrivits någonting till eller om Borås kommun, 
antingen på Twitter eller på Facebook. De går då in och kommenterar eller 
bemöter om det går, annars skickas frågan vidare till rätt avdelning. 
 
Katrineholms kommun har tagit användandet av sociala medier ett steg längre än 
de andra kommunerna. De har börjat arbeta med olika grupp- och 
händelsebaserade sidor på Facebook där dialogen flyter på väldigt bra enligt 
Thomas Selig. Han berättar också att det är mer aktivitet på dessa sidor än på 
kommunens officiella Facebooksida.   
 

Är det en grupp som är intresserad av kultur för ungdomar så det är 
klart att de helst diskuterar det där än på kommunens officiella 
sida, är det en grupp som är intresserad av byggprojekt här i stan 
så går de till den gruppen istället för till vår centrala sida. 

Thomas Selig, Katrineholms kommun 

 

Holm berättar att ibland kan det hända att det kommer upp negativa kommentarer 
och det är inget som de går in och tar bort från sidan om det inte på något sätt är 
olagligt. Även Eskilstuna kommun har varit med om att negativa kommentarer eller 
kritik dykt upp. Martina Dahlgren berättar att de inte har någon direkt strategi för 
att hantera dessa kommentarer utan försöker vara så öppna som möjligt och ta det 
som skrivs på allvar och koppla in de personer som behövs. 
 

Kritiska kommentarer har vi fått några gånger men inga stora saker 
eller också så kanske de inte har blivit så stora för att vi besvarat 
och bemött dem. Ibland så är ju det nästan det viktigaste att man 
faktiskt svarar på kritiken, att man inte bara ignorerar det. 

Martina Dahlgren, Eskilstuna kommun 

 

Ingen av kommunerna erbjuder någon sorts utbildning för de som ska besvara 
kommentarer och inlägg på sociala medier. Däremot erbjuder Katrineholms 
kommun  sina anställda en genomgång varje gång en ny kanal startas. Där får man 
bland annat veta vad som är viktigt att tänka på rent juridiskt. 

 
4.4.2 Sociala medier och relationer 

När det kommer till att skapa relationer med medborgarna tycker både Selig på 
Katrineholms kommun och Holm på Skellefteå kommun att sociala medier handlar 
just om relationer. Selig berättar att det går att använda sociala medier till att bara 
pusha ut information men tycker att det är väldigt ineffektivt. Han anser att sociala 
medier handlar om att sätta ansikten på människor i verksamheten och att bygga 
relationer, därför namnger de alltid sig själva när de är ute och pratar och diskuterar 
på nätet, oavsett vilken kanal det är. 
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Vi försöker att riva barriärerna som traditionellt alltid funnits 
mellan kommunen och befolkningen och istället försöka få fram en 
gemensamhetskänsla kring Katrineholm, vem är kommunen om 
inte alla vi som bor här. 

Thomas Selig, Katrineholms kommun 

 
Holm berättar att Skellefteå kommun inte har ett specifikt syfte att skapa relationer 
utan tror att de gör detta indirekt genom att de finns där och pratar. Hon säger 
också att det kan vara svårt för en kommun som organisation att vara personlig, 
men att de försöker tänka på hur de skriver så att det inte blir för stelt.   

 
Vi försöker nog hålla nån halvprofessionell organisationsinställning 
men ändå inte vara för stela utan vi tänker på hur vi skriver, i alla 
fall har vi en strategi för hur vi ska  skriva så att vi inte skriver lika 
stelbent som vi kanske gör på webbplatsen utan det här får vara lite 
avslappnat, typ äntligen fredag, kul! Trevlig helg! Det ska ju vara 
lite så förhoppningsvis innebär ju det att det kanske blir 
relationsbyggande och att det blir mer personligt, det vet jag inte. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 
Både Trelleborgs kommun och Eskilstuna kommun försöker att ställa frågor istället 
för att endast posta rena nyheter för att få igång en dialog kring något och säger att 
de strävar efter att skapa relationer. Nilsson anser dock att de kan bli bättre och 
berättar att det handlar om tidsbrist från deras håll. Ingvarsson på Borås kommun 
tycker inte att de arbetar på något speciellt sätt utan försöker sy ihop och erbjuda 
olika möjligheterna för medborgarna att lämna synpunkter. 

 
4.4.3 Att skapa dialog på sociala medier 

När kommunerna ska berätta hur de arbetar för att skapa dialog med medborgarna 
i sociala medier blir svaren väldigt olika. Selig berättar att de skriver vad som händer 
och försöker få igång en dialog men de arbetar på lite olika sätt beroende på 
målgruppen, även här nämner han de grupp och händelsebaserade sidorna. Vissa 
av dessa sidor är enligt Selig nästan helt självgående, där diskuterar medborgarna 
med varandra. Katrineholms kommun går dock in där med jämna mellanrum och 
deltar i dialogen. 
 
Även Trelleborgs kommun vill att medborgarna ska prata mer med varandra. 
Nilsson berättar att de svarar på frågor och om någon har en åsikt kommenterar de 
men inte för mycket eftersom de vill få medborgarna att pratat med varandra och 
inte bara med kommunen. 
 
Holm på Skellefteå kommun berättar att deras syfte med bloggarna till stor del var 
att skapa dialog men de har märkt att det är svårt att få in kommentarer trots att 
syftet är att vara personlig och skapa dialog. De försöker att lägga ut 
dialogskapande frågor på Facebook men tycker även att det är svårt att få till 
dialogen där. Men de anser att de försöker eftersom syftet med att vara med i 
sociala medier är att det ska var öppet för dialog eftersom de nästan aldrig haft det 
tidigare. 
 
Eskilstuna kommun har ingen tydlig strategi för hur de ska arbeta för att skapa 
dialog. Men de försöker att hela tiden lägga ut information om sådant som de vet 
engagerar. De har märkt att vid vissa tillfällen är det lättare att skapa dialog än 
andra. 
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Nu inför ombyggnaden av vårt Fristadstorg så gick vi ut på våra 
sociala medier och frågade helt enkelt medborgarna vad de ville ha. 
Vi fick in en del synpunkter på detta sätt. Sen märker vi att genom 
att bara finnas där så är det lättare för medborgare att ställa frågor 
och att påbörja en dialog med oss. 

Martina Dahlgren, Eskilstuna kommun 
 

När det gäller vilka som är nyckelaktörerna och driver dialogen svarar alla utom 
Selig att de är dem som till största del driver dialogen. Selig berättar att i deras fall 
är det är en kombination av dem och medborgarna som driver dialogen. Han 
nämner också att vissa sidor inom kommunen är helt självgående och att 
kommunen bara går in med jämna mellanrum. Dahlgren berättar att de på 
Eskilstuna kommun upplever att det kommer mer och mer frågor och initiativ från 
medborgarna till dialog. 
 
Katrineholms kommun, Skellefteå kommun och Borås kommun tycker alla tre att 
de är duktiga på att skapa dialog i de sociala medier som de använder. Selig anser att 
Katrineholms kommun är duktiga på att skapa dialog speciellt på de grupp- och 
händelsebaserade sidorna som han också kallar projektsidorna. Han tror att det är 
omöjligt att skapa en aktiv dialog på deras officiella Facebooksida, men på de nya 
projektsidorna som han också kallar dem, är de bra på att skapa dialog. Däremot 
tycker Nilsson och Dahlgren att deras kommuner har en bit kvar innan de kan 
påstå att de är bra på att skapa dialog, de nämner båda att att de skulle kunna bli 
bättre. Nilsson berättar att hon anser att det handlar om tidsbrist även här. 
 
När vi talar om dialogens framtid på sociala medier är alla kommuner ganska eniga 
om att de tror att dialogen kommer att utvecklas på det sättet att medborgarna tar 
större initiativ. Dahlgren berättar att hon tror att dialogen på sociala medier 
kommer att utvecklas mycket mer men som kommun har man mer att ta hänsyn till 
än ett privat företag så allting går lite långsammare på grund av det. Holm tror att 
det kanske blir så att man går tillbaka till att samla all information på samma ställe 
så att det inte blir så spretigt. 
 

4.4.4 Så vill kommunerna uppfattas i sociala medier 

Samtliga kommuner tycker att det är svårt att svara på hur bilden av deras kommun 
ser ut för omvärlden men de kan berätta hur de vill uppfattas. De flesta nämner att 
det viktigaste är att vara tillgänglig och öppen. 
 
Ingvarsson berättar att hon tror att bilden av Borås kommun utåt är positiv och att 
Borås kommun strävar efter att uppfattas som en kompetent organisation. Hon 
berättar vidare att det är viktigt att de är öppna i deras sätt att ge service och 
utforma tjänster. Hon förklarar att detta gäller både om de kommunicerar i sociala 
medier eller på något annat sätt. 
 
Selig tror att Katrineholms kommuns image är väldigt positiv, att de är en 
organisation som för en öppen dialog. Deras ambitioner är att öppna upp för 
delaktighet och medskapande och de tror att de har förmedlat den bilden ganska 
bra tack vare sociala medier. Dahlgren berättar att de har hört sig för lite grann vad 
medborgarna tycker om att de finns på sociala medier och en del undrar vad de har 
där att göra och andra del tycker att det är jättebra att de finns där. 
 
Holm tror att Skellefteå kommun ger en ganska trovärdig bild utåt. De är inte rädda 
att informera om när saker går fel eller inte fungerar som de ska. Det är ofta 
samhällsnyttigt information de går ut med. 
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Det är just det som är så typiskt för vår Facebook sida och kanske 
alla kommuners Facebooksidor att det är en blandning av positiva 
aktiviteter och arrangemang till ren och krass samhällsinformation 
och jag tror att den mixen utgör en trovärdig grund på något vis. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 

Holm berättar också att Skellefteå kommun har en kommunikativ plattform som är 
”nära enkelt och öppet” och det är så de vill uppfattas. Selig berättar att 
Katrineholms kommun har ett allmänt policydokument, ett dokument som handlar 
om värderingar. Det är inte specifikt för just sociala medier men det är så de vill 
uppfattas i all kontakt med allmänheten. 
 
Även när vi frågar om hur kommunerna ser på bilden av dem i sociala medier har 
många svårt att svara på just denna fråga. En del tycker att det är en vag och svår 
fråga och kan helt enkelt inte svara på den. 

 
4.4.5 Transparens och öppenhet 

Alla kommuner är eniga om att sociala medier är ett verktyg som hjälper dem i 
arbetet att eftersträva öppenhet, transparens och tillgänglighet. Selig berättar att de 
krav som finns på kommuner är offentlighetsprincipen och 
handlingsoffentligheten. Han förklarar vidare att dessa krav dock inte har endast 
med sociala medier att göra eftersom det utöver just sociala medier är lagstadgat. 
Han beskriver att Katrineholms kommun alltid strävar efter att vara öppna och 
transparenta i deras processer. Selig påpekar också att man alltid väljer vad man vill 
vara öppen med, han menar att det inte är en utopisk idealvärld och att den 
öppenheten inte egentligen är en äkta öppenhet. 

 
De (medborgarna) har en rättighet att få veta vad vi gör och i det 
perspektivet är det ju tycker jag i alla fall att det är extremt viktigt 
att man går så långt som det går med den här öppenheten och 
transparensen. 

Thomas Selig, Katrineholms kommun 

 
Nilsson säger att en av anledningarna till att Trelleborgs kommun vill finnas på 
sociala medier är för att kunna visa så stor öppenhet som de kan. De har inte 
upplevt att allmänheten har efterfrågat större öppenhet än vad de har idag. Holm 
vid Skellefteå kommun har inte vid något tillfälle upplevt att sociala medier och 
kravet på kommuners öppenhet har kört ihop sig. De försöker att vara mycket 
öppna men lägger inte ut allt på sociala medier, utan lägger även information på 
webbplatsen och hänvisar dit. Vilket också är ett av deras syften med att finnas på 
sociala medier, att driva trafik till den egna webbplatsen skelleftea.se. 
 
Dahlgren håller med om att fördelen med sociala medier är att man kan vara 
öppen, vilket hon anser att de också är. Det finns däremot sekretessbelagda 
uppgifter som de inte får gå ut med. 

 
Det är ju oss en fördel jämfört med privata företag som kanske 
sitter på affärshemligheter och så, vi har ju ingen sånt utan i 
förlängningen så är det ju medborgarna som är våra arbetsgivare 
så att dom har ju rätt att veta vad vi håller på med. 

Martina Dahlgren, Eskilstunas Kommun 

 

 

http://www.skelleftea.se/
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Ingen av respondenterna ser någon negativt med kravet på öppenhet. Selig berättar 
att det finns människor som inte tycker att sociala medier är relevant. Han säger 
också att vissa grupper av människor tycker att det är extremt viktigt att öppna upp 
och bygga relation, att se att det är en människa bakom positionen. Andra grupper 
tycker att det förstör och då försvinner viktig information i ett sorl. Selig menar att 
det är ett problem man måste hantera. 
 

Nej, egentligen inte alltså jag ser det som att ju öppnare det är 
desto bättre, sen är det ju klart att det finns en del i organisationen 
som är rädda för det. Att man är rädd för att bli kritiserad och 
granskad. 

Martina Dahlgren, Eskilstuna kommun 

 
4.4.6 Samhällsnytta och service 

Samtliga kommuner håller med om att det finns en samhällsnytta med att 
kommuner använder sociala medier. Det kan vara allt från att informera 
medborgarna om viktig samhällsinformation, tipsa om kommande evenemang eller 
göra det enklare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen och lämna 
sina åsikter och synpunkter kring olika frågor. 
 
Ingvarsson anser att de kan använda sociala medier till att vara ute tidigt med 
kommunikationen i exempelvis en krissituation eller använda kanalerna till att 
kommunicera runt en händelse. Hon ser absolut att det finns en nytta med att 
finnas där. Holm ser den största samhällsnyttan i att de kan nå ut med 
störningsinformation och krisinformation. 

 
Om exempelvis en person går in på Facebook och ställer en fråga 
om snöskottningen, ”När skottas Sörböle idag?” Då kan ju alla som 
bor på Sörböle se det där och då behöver inte alla dem ringa in till 
kundtjänst och fråga samma sak. 

Maria Holm, Skellefteå kommun 

 
Nilsson tycker att det beror vad man lägger in i begreppet samhällsnytta, dock är en 
bit i det hela att folk faktiskt har dålig koll på vad kommuner gör. Hon säger att 
bara genom att finnas på sociala medier och berätta mer så lär sig folk vad en 
kommun gör. Hon menar att det emellanåt blir lite i utbildningssyfte också, även 
om det inte var tänkt så från början. Hon tillägger att ”det får man väl se som någon 
slags samhällsnytta om inte annat”. 
 
Selig menar att kommuner idag har en skyldighet till service. Han anser att idag 
finns de flesta människorna på sociala medier och därför bör också kommunerna 
finnas där. Han talar också om den digitala klyftan på sociala medier. Han nämner 
att genom att använda sig av sociala medier exkluderar man exempelvis äldre som 
kanske inte har en dator, vilket då blir ett problem. Han förklarar vidare att de 
därför inte får frångå de traditionella kanalerna.   
 

Vilket bland annat innebär att vi inte får överge traditionella 
kanaler till förmån, alltså vi kan inte strunta i att annonsera i 
tidningen. Vi måste försöka kombinera det men samtidigt är det så 
att det aldrig, väldigt sällan är det omvända 

Thomas Selig, Katrineholms kommun 
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Sedan nämner Selig också att inte särskilt många 16-åringar läser dagstidningar och 
skulle kommunen endast finnas där exkluderas helt andra målgrupper. Han menar 
att med sociala medier når man en snävare grupp än allmänheten.   
 

4.5 Analys av kommunernas arbete med att skapa 

dialog 

4.5.1 Hantering av kommentarer och inlägg på sociala medier 

Något som både Trelleborgs kommun och Skellefteå kommun hade gemensamt var 
att de arbetar efter en svarsstrategi när de ska svara på kommentarer och inlägg i 
sociala medier. Intressant är dock att Nilsson anser att de flesta frågor är lätta att 
besvara och detta kan lösas direkt. Medan Holm berättar om hur de fått kontakta 
chefer och de har i sin tur fått kontakta sina chefer för att de ska kunna leverera ett 
korrekt svar. Skillnaden här behöver inte betyda särskilt mycket, det kan bara 
handla om tillfälligheter men det är intressant att de väljer att berätta om så skilda 
upplevelser. 
 
Alla kommunerna försöker att besvara frågor så fort som möjligt, men ibland 
måste som tidigare nämnt frågan skickas vidare till rätt avdelning. Inom Skellefteå 
kommun har man en målsättning att personen ska få ett svar på sin fråga inom tre 
dagar, men de är medvetna om att vänta tre dagar på ett svar på Facebook räknas 
som en evighet för de flesta. Sociala medier är kända för dess snabbhet och det 
skulle kunna vara så att anledningen till varför man ställer sin fråga där är för att 
man förväntar sig ett snabbt svar. Ingen av kommunerna har någon som enbart 
arbetar med sociala medier och därför skulle man också kunna påstå att det delvis 
handlar om en resursfråga hur snabbt kommunen kan svara. Om medborgarna får 
vänta länge på ett svar från kommunen skulle det kunna leda till att medborgarna 
tappar förtroendet för kanalen och för kommunen. 
 
Katrineholms kommun sticker ut bland de kommuner vi intervjuat då de har 
grupp- och händelsebaserade Facebooksidor där diskussioner och dialog hålls igång 
av medlemmarna själva, ibland går kommunen in och kommenterar och svarar på 
frågor. På det här sättet får olika grupper ett eget forum att diskutera på och som 
Selig senare sa tror han inte att det är möjligt att skapa den dialogen på deras 
officiella Facebooksida. 
 
Det finns säkert många anledningar till varför denna utveckling skett. Det här 
skulle kunna tyda på att de genom att utveckla dessa sidor tagit användandet av 
utifrån- strategier till en ny nivå. Utifrån-strategier kräver aktiva mottagare men de 
får också möjligheten att välja själva vilken sorts information de vill ta del av och 
vad som berör dem. Med andra ord erbjuder Katrineholms kommun sina 
medborgare ytterligare valmöjligheter som de andra kommunerna för tillfället inte 
gör.   
 
Om det blir ett informationsöverflöd på den officiella Facebooksidan. Skulle det 
kunna leda till att de som ”gillar” sidan får ta del av information som de själva inte 
har intresse av. Därför kan det vara försvarbart att segmentera och dela upp sin 
målgrupp för att också kunna rikta sitt budskap och skräddarsy informationen. Det 
skulle kunna vara så att de grupp- och händelsebaserade sidorna möjliggör att 
dialogen känns avslappnad och trygg när medborgarna vet att de hamnat på rätt 
ställe. Kanske känner de också en gemenskap, då kan även chanserna till en aktiv 
dialog öka. 
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4.5.2 Sociala medier och relationer 

När vi talar om att skapa relationer på sociala medier blir det tydligt att 
kommunerna har olika syn på det. Selig och Holm har liknande tankar när de båda 
säger att sociala medier handlar om relationer. Denna tanke existerade redan 14 år 
sedan, Kent och Taylor (1998) ansåg att en av internets största fördelar var att  det 
fanns en möjlighet att skapa en relation med organisationens publics. Selig nämner 
också att han anser att det är väldigt ineffektivt att endast använda sociala medier 
till att pusha ut information vilket också stämmer överens med teorin.   
 
Ingvarsson berättar att Borås kommun inte arbetar på något speciellt sätt för att 
skapa relationer med medborgarna på sociala medier utan försöker att erbjuda olika 
sätt där medborgarna kan lämna synpunkter. En relation skapas dock inte enbart 
genom en möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter. För att en relation ska 
uppehållas måste den kännas lönsam måste båda parter känna att de får ut något av 
relationen. Det är något som Ledingham (2002) förespråkar när han beskriver det 
centrala i social exchange theory. Konsekvensen av att de inte arbetar på något 
speciellt sätt för att skapa relationer med sina medborgare på sociala medier kan 
leda till att det också blir svårt att skapa dialog med dem. 
Vi tror att det är viktigt att arbeta med att bygga relationer för att det ska kännas 
bekvämt för medborgarna och att de när som helst kan ta initiativ och inleda en 
dialog. 
 
För att skapa en relation krävs någon form av återkoppling från organisationen 
annars kan de inte heller skapa dialog, både på Eskilstuna kommun och på 
Trelleborgs kommun har de börjat att ställa mer frågor för att försöka få igång en 
dialog. Vilket enligt Taylor (2010) är rätt väg att gå. Hon anser att internet kan 
hjälpa organisationen att bygga relationer om man lyckas engagera sina publics i en 
tvåvägskommunikation. Deras tankar tyder att de har förstått att sociala medier kan 
engagera medborgarna om de lyckas bjuda in till dialog. 
 

4.5.3 Att skapa dialog på sociala medier 

Trelleborgs kommun berättar att de vill att medborgarna ska prata mer med 
varandra på deras sociala medier. Detta gynnar dock inte kommunen i deras 
relationsbyggande arbete med medborgarna, de är svårt att bygga relationer med 
besökarna om kommunen inte deltar i dialogen. Nilsson anser att det handlar om 
tidsbrist från deras håll och att de har en bit kvar innan de kan anse sig själva vara 
bra på att skapa dialog på sociala medier. Kent och Taylor (1998) anser att skapa 
relationer mellan organisationen är en tidskrävande process. Vilket Nilsson också är 
medveten om. Det behövs alltså tid och resurser för att kunna arbeta med sociala 
medier och det kan vara svårt att uppmuntra besökarna till dialog när man vet att 
det kanske inte finns möjlighet för organisationen att delta aktivt. 
 
När vi talar om arbetet med att skapa dialog på sociala medier är det också tydligt 
att vi har olika föreställningar om vilken dialog man vill uppnå. Både Trelleborgs 
kommun och Katrineholms kommun vill till viss del att medborgarna ska tala med 
varandra, detta är också en sorts dialog. Men då deltar inte kommunen i dialogen. 
Medborgare som pratar med varandra är kanske ett mål för kommunerna. Men om 
vi stödjer oss mot teorin så förespråkar den dialog mellan organisationen och dess 
publics. Kent och Taylor anser att webben erbjuder en möjlighet att skapa 
dynamiska och hållbara relationer med publics, men det kräver också att dialog 
eftersträvas. För att bygga relationer tror vi att organisationen måste arbeta för att 
skapa dialog, det byggs ingen relation mellan organisationen och medborgarna om 
det är medborgarna som talar med varandra på organisationens plattform. Om 
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medborgarna endast talar med varandra skulle det kunna det öka känslan att 
kommunen står utanför och att det finns en distans mellan kommunen och 
medborgarna, vilket ingen av kommunerna uttalat att de vill främja. Selig talade 
tidigare om att han ville riva barriären mellan kommunen och medborgarna och vi 
tror att det är precis det som är en möjlighet med att använda sociala medier. Men 
en förutsättning för att lyckas göra det tror vi är att kommunen arbetar för att 
skapa en dialog med medborgarna. 
 
Vissa ämnen engagerar mer än andra och många av kommunerna märker att det tas 
mer initiativ från medborgarna till dialog på sociala medier. När en organisation 
börjar att arbeta med sociala medier tror vi att det tar ett tag innan de arbetat in sig 
och lyckats få ”gillare” och följare till sina sidor. Dialogen går kanske trögt i början 
men precis som Dahlgren berättar så märker de nu att medborgarna börjar ta mer 
initiativ till dialog. Vår tanke bekräftas här av resultatet. Man måste ge sociala 
medier tid innan det går att utvärdera arbetet. Det är först efter att kommunen 
arbetat med sociala medier en tid som de kan börja se resultat. 
 
Eskilstuna kommun har ingen tydlig strategi för hur de ska arbeta med att skapa 
dialog utan försöker lägga ut information som de vet engagerar medborgarna 
berättar Martina Dahlgren. Detta i sig kan ses som en strategi, men för att det ska 
vara mer tydligt för de som arbetar med sociala medier anser vi att ett strategi bör 
tas fram. För att det ska finnas en mall som alla kan följa. Även om strategin är så 
simpel som att försöka lägga ut information som vi vet engagerar, det gäller då att ta reda 
på vilken information som engagerar och göra detta tydligt för alla. Desto mer 
aktiva mottagare kommunen har desto mer kan de arbeta med utifrån-strategier 
som är i linje med vad teorin förespråkar när det kommer till webbsidor och sociala 
nätverk. 
 

4.5.4 Så vill kommunerna uppfattas i sociala medier 

Resultatet visar tydligt att samtliga respondenter har svårt att svara på hur bilden av 
deras kommun ser ut för omvärlden. De flesta nämner att de tror att den bilden är 
positivt men ingen av kommunerna kan helt säkert svara på frågan. Maria Holm 
tror att Skellefteå kommun ger en trovärdig bild utåt då de inte är rädda för att 
informera när saker går fel eller inte fungerar som de ska. Vilket är ett rimligt 
resonemang men också något som troligtvis är unikt för just 
samhällskommunikation, att informera när saker går mindre bra är inget vanligt 
bland företag och organisationer som drivs av ett vinstintresse. Om kommunerna 
inte vet hur de uppfattas på sociala medier bland medborgarna kan det leda till 
svårigheter om de vill kunna förbättra och utveckla arbetet. 
 
Vi tror att myndigheter har en unik situation när det kommer till att använda sociala 
medier. De kan arbeta för att vara öppna och transparenta och kan rapportera om 
både goda och dåliga nyheter. De har kanske ibland till och med bättre 
förutsättningar än företag. Därför tror vi inte att det går att applicera företagens 
framgångsrecept och strategier rakt av på kommunerna, de behöver utforma sina 
egna. 
 
Resultatet visar att respondenterna har lättare att besvara hur kommunen vill 
uppfattas. Skellefteå kommun är ensam om att ha en kommunikativ plattform.De 
flesta nämner att det viktigaste är att vara tillgänglig och öppen, vilket också är en 
skyldighet för kommuner. Ingvarsson berättar att Borås kommun strävar efter att 
uppfattas som en kompetent kommun. Selig berättar att de inte har någon specifik 
strategi för hur de vill uppfattas när det kommer till sociala medier utan hänvisar till 
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ett policy dokument som handlar om hur de vill uppfattas i all kontakt med 
allmänheten. 
 
Alla kommunerna vet hur de vill uppfattas på sociala medier men inte hur de 
faktiskt uppfattas, vilket är intressant och skulle kunna tyda på att de saknar 
kunskap om sin omgivning, deras tankar och åsikter. Avsaknaden av specifika 
strategier när det kommer till image, profil och identitet för sociala medier finns 
hos nästan alla kommuner och detta skulle kunna leda till att arbetet inte kan 
utvecklas i den takt som det skulle kunna göra. I många fall är det som i 
Katrineholms kommun möjligt att applicera de allmänna policys om kontakt med 
allmänheten till arbetet med sociala medier. Samtidigt får vi inte glömma bort att 
sociala medier är relativt nytt bland kommunerna och de kanske inte hunnit så långt 
med utvecklandet av strategier. 
 
Kommunerna berättar för oss att överlag har det endast varit positiva reaktioner på 
att de använder sociala medier i sitt arbete. Ett naturligt nästa steg för kommunerna 
skulle kunna vara att undersöka hur medborgarna upplever deras kommunikation 
på sociala medier. Det är trots allt en stor skillnad på att svara på frågan om vad de 
tycker om att kommunen finns på sociala medier och en helt annan att fråga hur de 
upplever informationen och aktiviteten från kommunen. Genom att ta reda på hur 
medborgarna uppfattar dem tror vi att kommunerna skulle kunna få en hel del 
feedback och säkert många idéer till förbättringar. 

 

4.5.5 Transparens och öppenhet 

Alla kommuner är eniga om att sociala medier är ett verktyg som hjälper dem i 
arbetet att eftersträva öppenhet, transparens och tillgänglighet. Vissa kommuner 
tycker också att det är på grund av sociala medier som de faktiskt kan uppnå en 
transparens och öppenhet som de inte kunde tidigare. Flera av kommunerna säger 
också att den största fördelen med sociala medier är just att där kan de vara öppna 
och transparenta. Precis som Coombs (2010) anser är öppenhet och transparens 
lika med tillgängligheten till information. När kommunerna väljer att använda 
sociala medier ökar de sin tillgänglighet för medborgarna och också möjligheten för 
dem  att komma i kontakt med sin kommun. Ingen kommun har något negativt att 
säga om kombinationen mellan öppenhet och sociala medier.. 
 

Dahlgren nämner också vissa fördelar som kommunerna har gentemot de privata 
företagen i sin strävan för en öppen organisation. En kommun har inga 
affärshemligheter, men ett företag har inte samma krav på öppenhet och 
transparens som en kommun har. Enligt teorin har inte heller offentliga organ 
samma mål och drivande krafter som privata företag. Som Dahlgren och  Selig 
nämner så är medborgarna de kommunanställdas arbetsgivare och de har därför en 
rättighet att få insyn i deras arbete. Enligt teorin befinner sig offentlig sektor i den 
demokratiska kontexten och det är just därför som transparens i arbetet är en viktig 
del. Det handlar om förtroende alltifrån hur pengar spenderas och vad de gör på 
sitt arbete ska allmänheten kunna få information om. 
 

Dahlgren berättar att det finns en del i organisationen som inte uppskattar 
öppenheten, hon förklarar att de är rädda för att bli kritiserade och granskade. Även 
Selig säger att det finns grupper som tycker att deltagandet i sociala medier förstör 
och att viktig information försvinner i ett sorl. Om det finns meningsskiljaktigheter 
kan det leda till att alla inom organisationen inte arbetar mot samma mål. Vi tror att 
brist på kunskap om sociala medier och dess fördelar kan bidra till en negativ 
inställning. Därför tror vi att det är viktigt att ge de anställda möjlighet till 
utbildning så att de får den kunskap de behöver. 



45 

4.5.6 Samhällsnytta och service 

Alla kommuner var eniga om att det finns en samhällsnytta med att de använder 
sociala medier i sin externa kommunikation med sina medborgare. Selig talade om 
att kommuner har en serviceskyldighet och anser att den serviceskyldigheten måste 
finnas där människor finns och idag finns många av människorna på sociala medier. 
Han talade också om den digitala klyftan och att kommunen exkluderar vissa 
grupper av människor om de skulle sluta använda de traditionella medierna. Precis 
som Selig så menar Larsson (2008) att risken med att endast använda en strategi är 
att vissa grupper exkluderas och man når inte alla. Offentlig sektors målgrupp är 
alla medborgare och därför måste man alltid ta hänsyn till det när man väljer vart 
man ska informera och finnas tillgängliga. 
 
Selig berättade under intervjun att lokaltidningen i Katrineholm inte var direkt 
överförtjusta när kommunen började använda sociala medier då de troligtvis kände 
sig utmanade i rollen som nyhetsförmedlare. Men som resultatet bekräftar så ser 
inte kommunerna sociala medier som en kanal som ska ersätta de traditionella 
medierna utan kanske mer som ett komplement. Som det sedan framkommer i 
innehållsanalysen så länkar Katrineholms kommun till lokaltidningen 
Katrineholmskuriren på Facebooksidan ett flertal gånger. 
 
Intressant att belysa var när Nilsson berättade att deras deltagande i sociala medier 
blivit lite i utbildningssyfte, trots att den tanken inte fanns från början. Hon säger 
också att det inte är så många som vet vad kommuner faktiskt gör. I det 
sammanhanget är det ganska uppenbart att det därför finns en samhällsnytta med 
kommuners deltagande i sociala medier. Vi tror att fördelarna med att kommunen 
kan utbilda medborgarna via sociala medier är att de också kan minska avståndet 
mellan medborgarna och kommunen. Det kan leda till att medborgarna får en 
djupare kunskap om kommunen och en närmare relation.   
 

4.6 Innehållsanalys av kommunernas kommunikation 

4.6.1 Facebook 

Hur ser aktiviteten ut? 
Aktiviteten på kommunernas Facebooksidor handlar mycket om att sprida 
information men i viss mån även att skapa dialog och svara på frågor från 
allmänheten. Alla kommuner använder sig frekvent av länkar till främst den egna 
webbplatsen men också till andra sidor som exempelvis den lokala nyhetstidningen. 
Alla kommuner har en stor variation på informationen som presenteras. 
 
Skellefteå kommuns Facebooksida är en blandning av det som Maria Holm kallade 
störningsinformation, evenemangstips, lediga jobb, länkar till olika undersökningar 
och dessutom länkas det till kommunens bloggar. Det finns också en hel del vanliga 
statusuppdateringar som kan ses som ett initiativ till att skapa dialog med 
besökarna. De skriver informativa statusuppdateringar om kommande händelser 
men lägger även in frågor. Att de använder sig av frågor tyder på att de vill öppna 
upp för dialog även om det också handlar om att nå ut med informationen. 
Statusuppdateringen nedan är ett bra exempel på hur kommuner skulle kunna 
använda dialogskapande frågor som ett komplement till informationen. 
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Bild 1. Exempel information förenat med försök till dialog. 

 

Informationen som finns på Borås kommuns är precis som hos de andra 
kommunerna väldigt varierande. Det ställs även här frågor till besökarna för att 
bjuda in till dialog. På Katrineholms kommuns sida lyfter de ofta fram goda nyheter 
om länet, kommunen och det som gynnar invånarna. Under 
undersökningsperioden ställs det inga frågor till besökarna på sidan. Eskilstuna 
kommuns sida domineras av information från kommunens håll och det ställs inte 
några direkta frågor till besökarna. Inte heller på Trelleborgs sida kunde vi urskilja 
att det under innehållsanalysens tidsperiod ställdes några frågor till besökarna. 
 
Hur presenteras informationen på det sociala mediet? 
Gemensamt för alla kommuner är att de länkar till sin egna webbplats väldigt ofta. 
Precis som Maria Holm berättade så är det också ett av deras syften, att driva trafik 
till den egna webbplatsen. Det finns dock en skillnad mellan kommunerna, vissa 
skriver en kort information till länken medan andra bara postar länken. Vi upplever 
att de kommuner som skriver en kort text till länken är mer personliga och öppnar 
upp för dialog. 
 
På Eskilstuna kommuns sida publiceras bilder från en mässa, bilder på artister som 
uppträdde under en Fairtrade diplomering och videoklipp från Youtube. Under 
analysen delade kommunen med sig av videoklipp som informerade om 
Eskilstunas kommunala gymnasieskolor i samband med att man också informerade 
om öppet hus på dessa skolor. Det länkas med jämna mellanrum till 
direktörsbloggen som drivs av Per Eriksson som är kommundirektör i Eskilstuna. 
 
Även på Skellefteå kommuns sida länkas det till kommunens bloggar samt till olika 
enkätundersökningar. Det läggs även upp Youtube-klipp och länkas till Skellefteå 
kommuns egna kanal på Youtube. Ett Youtube-klipp heter Välkommen till Skellefteå 
kommun och visar bilder och filmklipp från kommunen. Detta kan ses som 
marknadsföring av kommunen som resmål men också som ett klipp för att skapa 
en känsla av gemenskap bland invånare i kommunen. 
 
Under tidsperioden för innehållsanalysen läggs det inte upp några bilder eller 
filmklipp på Katrineholms kommuns sida. Det länkas till den lokala tidningen 
Katrineholms kuriren ett antal gånger. De flesta av inläggen är länkar och 
kommunen har inte skrivit några egna texter som förklarar länkarna utan länkarna 
postas direkt på sidan. 
 
Trelleborgs kommun presenterar viss information med bilder då de har veckans 
bild men har inga videofilmer. Majoriteten av informationen på sidan består av 
länkar och inte särskilt mycket text. På Borås kommuns sida presenteras 
informationen ofta i form av länkar som hänvisar besökaren vidare till mer 
information och länkarna leder oftast till den egna webbplatsen. De lägger ut bilder 
från ett evenemang men det läggs inte ut några videoklipp under perioden för 
analysen. 
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Hur ser interaktionen/dialogen ut på det sociala mediet? 
På Eskilstuna kommuns sida under perioden för innehållsanalysen är det inte 
särskilt mycket dialog mellan besökarna och kommunen. Det är få besökare som 
gjort egna inlägg på sidan. Det är en hel del som gillar kommunens inlägg och det 
är kommentarer men ofta i den formen att de inte går att besvara, så som -Härligt! 
eller -Grattis! och så vidare. Visserligen svarar kommunen på detta ibland trots att 
det inte behövs. Däremot hittar vi två tillfällen under november månad då det 
ställts frågor i samband med att kommunen informerat om något som inte blivit 
besvarade. 
 

Bild 2. Exempel obesvarad fråga 

 
På Skellefteå kommuns Facebooksida är det, precis som Maria Holm berättat 
tidigare, de som är den drivande aktören i dialogen. Det kommer dock med jämna 
mellanrum in frågor eller förslag från medborgarna som kommunen ofta svarar 
relativt snabbt på. Som vi nämnt tidigare skriver Skellefteå kommun inte några rena 
frågor på sin sida, utan lägger in en fråga i samband med att de informerar om 
något. 
 
Det finns en del inlägg med frågor från besökare på Katrineholms kommuns 
Facebooksida som kommunen besvarar och i vissa fall leder det till att andra 
besökare också lägger in en kommentar i samband med detta. I de flesta fall när 
besökarna kommenterar kommunens inlägg är det ofta sådana kommentarer som 
inte kräver ett svar utan snarare påhejningar och glädjeyttringar. I vissa fall har 
kommunen gillat dessa kommentarer vilket är ett bra sätt att visa besökaren att man 
läst kommentaren och uppskattar det. 
 

Bild 3. Exempel på när kommunen gillar en kommentar 
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På Trelleborgs Facebooksida ser vi att det några gånger har uppstått en dialog 
mellan kommunen och besökarna. Det har då varit kommunen som har besvarat 
någonting som besökaren har kommenterat. Vi ser inte att kommunen har 
uppmanat till en dialog eller ställt några frågor till besökarna. Ett fåtal gånger har 
även besökarna gjort ett inlägg på deras vägg som kommunen då har svarat. Ofta 
har besökarna gillat inlägg men de har inte kommenterat i samma utsträckning. 
Susanne Nilsson vid Trelleborgs kommun berättade att de gärna ser att 
medborgarna konverserar mellan varandra vilket vi också uppmärksammade att de 
gjorde. 
 

Bild 4. Exempel aktivitet mellan medborgarna 

 
Marie Ingvarsson vid Borås kommun berättade tidigare att det är de som är den 
drivande nyckelaktören i dialogen de för på Facebook vilket vi ser tydligt när vi 
kollar på sidan. Vi ser att det ibland också kommer in frågor och synpunkter från 
besökare som då besvaras av kommunen. Är det så att de inte har kunnat svara på 
inläggen berättar de att det skickat frågan vidare, vilket också stämmer överens med 
den information som framkom under samtalsintervjun. 
 

Bild 5. Exempel vidarebefordrat svar 

  
Flera besökare väljer också att gilla inläggen för att visa sin uppskattning. Vi ser att 
Borås  kommun svarar på inlägg från besökare som inte nödvändigtvis behöver ett 
svar. Det skulle kunna tyda på att de bevakar kanalen och är aktiva samt att de vill 
skapa dialog. 
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Bild 6. Exempel på svar 

 

Hur formuleras budskapen? 
Målgruppen för alla kommuner är deras invånare och de som är intresserade av 
kommunen. Det går inte att specificera mer än så när vi talar om de officiella 
sidorna då de försöker att finnas för alla. Men uppenbart är att informationen 
nästan alltid är avsedd till en äldre målgrupp, eller så lockar just den här typen av 
information en äldre generation. Vad vi menar med äldre målgrupp i det här fallet 
är personer över 20 år. Gemensamt för alla kommuner som under perioden för 
innehållsanalysen haft dialog med sina besökare är att de använder personligt tilltal 
till besökarna i form av du. I deras svar på inlägg använder de ofta frågeställarens 
förnamn. Det tyder också på att de försöker bemöta sina medborgare på ett bra sätt 
och skapa en relation med dem. 
 
Flera av respondenterna berättade att de hade förhoppningar att nå en lite yngre 
målgrupp med sociala medier. Martina Dahlgren berättade under intervjun att 
deras största grupp ”gillare” Facebook är kvinnor mellan 30-45 år men att de 
samtidigt måste finnas för alla medborgare och anpassa innehållet efter det. De 
blandar information om tävlingar för ungdomar mellan 12-23 år till 
konstutställningar och länkar till kommunfullmäktige på webb-tv. Språket på 
Facebooksidan är enkelt och tydligt dock är det många gånger väldigt kortfattat och 
informativt och det känns inte riktigt som att de försöker bjuda in till dialog. Ett 
exempel på kortfattad och informativ information är när de skriver ”Utställningen 
Visual Voltage pågår till den 31 januari i Munktell Science Park. Välkommen!”. Det är 
inget fel med den här informationen, men vi tror att det finns många andra sätt att 
uttrycka sig på som kanske gör att det blir mer intressant. Vi tror att den här typen 
av information upplevs enkelriktad och det inte finns någon öppning för dialog. 
 
Skellefteå kommun är ganska flitiga på att använda frågor inbakade i sin 
information, vi upplever också att det blir mer inbjudande att starta en dialog då. 
Ett exempel på ett inlägg som är både informativt och ett försök till dialog är när 
de skriver ”Sitter du och ser "så mycket bättre" eller något annat på tv? Imorgon kan du stänga 
av teven och bege dig till stadshuset och fira första advent. Välkommen!” Det inlägget 
generade även många ”gillare”. Det här exemplet är precis motsatsen till exemplet 
från Eskilstuna kommun och vi  tror att de skulle kunna lära sig av varandra på den 
här punkten. 
 
På Skellefteå kommuns sida är informationen lätt att förstå och språket känns 
avslappnat och ledigt. Informationen som presenteras på sidan känns anpassad till 
alla medborgare i kommunen. Budskapen på sidan presenteras ofta på ett 
informativt sätt men det finns också inlägg som är mer uppmuntrande och försöker 
bjuda in till dialog. 
 
Eftersom många av inläggen från Katrineholms kommun är länkar till den egna 
webbplatsen utan någon skriven text till kan man inte påstå att kommunen 
uppmuntrar besökarna att kommentera. På Facebook blir det alltid en överskrift så 
att besökarna förstår vad länken handlar om men vi tror att det vore mer personligt 
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om de skrev en text till länken. Ibland kommenterar besökarna inlägget ändå och 
det kan vara när det exempelvis presenteras en god nyhet som väcker glädje hos 
läsaren. I de få statusuppdateringar som görs under  innehållsanalysen är texten 
avslappnad och lättläst. 
 
Trelleborgs kommun har inte heller någon skriven text eller förklaring till länken 
vilket gör att det känns som att de inte riktigt öppnar upp för dialog runt ämnet 
eller länken de lagt upp. Informationen som läggs ut känns anpassad till alla 
invånare i kommunen då de exempelvis informerar om olika julmarknader runt om 
i kommunen. Borås kommuns inlägg är tydliga och enkla. Budskapen som 
publiceras på sidan har ofta en uppmuntrande ton som försöker att bjuda in till 
dialog även fast vi inte såg så många frågor på sidan under perioden. Det finns även 
inlägg som är nyheter och då är de mer informativa i sin beskrivning. 
 
Hur ofta uppdateras sidan? 
När vi undersöker hur ofta Facebooksidorna uppdateras hos kommunerna ser vi 
att majoriteten uppdaterar sidan varje dag och vissa ibland uppemot fem inlägg per 
dag. Skellefteå kommuns sida uppdaterades under tidsperioden för 
innehållsanalysen även på helgdagar vilket gör att sidan kändes mer levande än de 
andra. Detta är något som är svårt att underhålla för många kommuner då de inte 
har personal på plats veckans alla dagar. Dock är sociala medier, precis som Marie 
Ingvarsson sa något som pågår hela tiden, det går inte att stänga av. Gemensamt 
för alla kommuner är att informationen som presenteras på sidan känns aktuell och 
väsentlig. Det tyder också på att alla kommuner arbetar aktivt med sin officiella 
Facebooksida. 
 
Vilka känslor förmedlas i kommunikationen på sociala medier? 
Kommuner väcker känslor, vi bevittnar både glädje och irritation bland besökare på 
Facebooksidorna under innehållsanalysen. Det som leder till glädje och 
kommentarer med glädjeyttringar samt många "gillare" är ofta goda nyheter för 
länet eller kommunen eller när något som tidigare inte fungerat gör det. Något som 
inte tas emot med samma entusiasm är när kommunerna meddelar om när det inte 
fungerar som det ska och det stör människors vardag. Men det är ingenting som 
kommunen kan göra något åt, deras plikt är trots allt att informera sina medborgare 
vare sig det är goda eller dåliga nyheter. Precis som respondenterna berättade under 
intervjuerna så är vägar och trafik ett område som engagerar och ibland väcker 
irritation. 
 
Skellefteå kommun har en positiv och uppmuntrande ton på sin sida. De är 
uppmuntrande mot de som skriver kommentarer och inlägg och svarar vänligt på 
frågor trots att det ibland känns som det finns en kritisk eller negativ ton från vissa 
besökare. Informationen som presenteras väcker ibland känslor hos besökarna, 
detta gäller främst när det handlar om störningsinformation. Vissa blir irriterade då 
det som inträffat kan störa deras vardag men det är ingen irritation som direkt 
riktas mot kommunen. Något som väcker mycket glädje hos besökarna är när det 
meddelas att en bro som under en längre tid varit avstängd har öppnat igen, det 
genererar i många glada kommentarer och ”gillare”. Ett annat exempel på det är 
när Eskilstuna kommun presenterar årets musikpristagare i kommunens musikpris 
2011 resulterar det i flera ”gillare”. 
 
Eftersom mestadels av inläggen på Eskilstuna och Trelleborgs kommuns sida är ren 
information och länkar kan deras tilltal ibland uppfattas som informativt och 
opersonligt. Ett inlägg som väcker positiva känslor hos besökarna är när 
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Trelleborgs kommun informerar om att E6:an är färdig, den nyheten resulterade i 
många ”gillare”. 
 
En del av informationen som presenteras på Katrineholms kommuns sida är goda 
nyheter för länet, kommunen och medborgarna vilket leder till glada kommentarer 
och många som gillar inlägget. Men som tidigare nämnt är informationen oftast 
länkad till den egna webbplatsen vilket kanske inte gör att det blir så många 
kommentarer då man måste gå vidare för att läsa om nyheten eller informationen. 
 
Borås kommun har ett trevligt och vänligt tilltal på deras sida. När de besvarar 
kommentarer håller de en uppmuntrande ton och tar till sig och svarar om någon 
skriver något kritiskt. Ett exempel på där Borås kommun har ett trevligt tilltal är när 
deras svar på ett inlägg börjar med ”Hej Emelie! Du har många kloka synpunkter.” där 
de börjar med att använda förnamnet på frågeställaren vilket gör att det känns mer 
personligt. Vi tror att om kommunen svarar på ett personligt och trevligt sätt ökar 
det också chansen till att personen kommer att fråga eller kommentera på sidan 
igen. 
 

4.6.2 Twitter 

Hur ser aktiviteten ut? 
På samtliga kommuner läggs i stort sätt samma information ut på Twitter som 
också publiceras på Facebook. Precis de flesta av respondenterna svarade ser vi att 
de väljer ut viss information från Facebooksidan och publicerar den på Twitter, 
mestadels länkar. Utöver detta presenteras viss annan information, bland annat 
pressmeddelanden. 
 
Eskilstunas kommuns officiella Twitter domineras av lediga jobb-länkar som leder  
vidare till sidan offentligajobb.se. Under den utvalda tidsperioden för 
innehållsanalysen kunde vi inte finna några frågor till följarna på Twitterflödet. 

 

Bild 7. Exempel lediga jobb-annonser 

 
Skellefteå kommuns officiella Twitter har främst medier som sin målgrupp men 
också alla som har ett intresse av kommunen. Därför är det en hel del 
pressmeddelanden som det länkas till på flödet. Vi uppfattar att det inte satsas lika 
starkt på att skapa dialog på Twitter, utan mer på att presentera nyheter och annan 
information samt besvara frågor från allmänheten. 
 
Aktiviteten på Katrineholms kommuns officiella Twitter består av mycket rena 
nyheter och information om kommunen. På Twitter går det även ut jobbannonser, 
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likasom hos Eskilstuna, och under undersökningsperioden ställdes det ett fåtal 
frågor till följarna. 
 
På Trelleborgs kommuns Twitter är informationen som publiceras av varierande 
sort. Mestadels är det nyheter, länkar till lediga arbeten inom kommunen och 
speciell information så som olika upphandlingar. Under undersökningsperioden 
ställdes inga frågor till följarna. Vi uppfattar att det satsas mer på nyheter och 
information än konversationer med följarna. 
 
Under den utvalda tidsperioden var det mycket aktivitet och inlägg som handlade 
om Borås vision på Borås stads officiella Twitter vilket tar upp mycket plats i deras 
flöde. Utöver det kunde vi också se att det bland annat presenteras olika nyheter 
och information om kommunen. Aktiviteten är större på Twitter än på Facebook, 
då de även har löpande publicerat inlägg under fullmäktiges budget debatt som 
tagit plats i Borås. Under undersökningsperioden ställdes det relativt lite frågor till 
följarna. Men trots det har de ändå funnits dialog mellan följarna och kommunen 
ett antal gånger. 
 

Bild 8. Exempel på Boråsstads aktivitet om vision 2025 

 
Informationen på Twitter är av varierande slag. Mestadels är det information åt ett 
håll, vilket kan bero på att de inte har lika aktiva besökare på Twitter som de har på 
Facebook. Precis som vi nämnt i tidigare analys är det inte säkert att Twitter är lika 
etablerat vilket gör att kommunerna kanske inte har upptäckt fördelarna med 
platsen ännu. Hos de flesta är det mycket pressmeddelanden som publiceras vilket 
kan tyda på att kanalen inte är lika integrerad som Facebook bland 
kommuninvånarna,  därför väljer kommunerna att rikta sig mot medierna istället. 
 
Hur presenteras informationen på sociala medier? 

Eftersom det finns en begränsning på 140 tecken på Twitter är det svårt för 
kommunerna att få med all information i ett inlägg. Därför presenteras 
informationen hos samtliga kommuner ofta med en länk som hänvisar besökaren 
vidare till kommunens egna webbplats. Under tidsperioden länkade även Skellefteå 
kommun vidare till samma You Tube klipp som på Facebook, Välkommen till 
Skellefteå. Borås har också länkat vidare till webbtvkanaler där de bland annat 
livesänder fullmäktiges möten på och både Eskilstuna och Borås framställer viss 
information med bilder. 
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Få av kommunerna framställer sin information med hjälp av bilder. Det kan tolkas 
som att de inte till fullo utnyttjar möjligheterna till att skapa en mer varierande 
kommunikation, vilket skulle kunna väcka ett större intresse hos besökarna. 
Samtliga kommuner arbetar med länkar i deras aktivitet på Twitter vilket stämmer 
överens med vad respondenterna berättade i intervjuerna. Länkarna kan bidra till 
att ge ett mer lättillgängligt svar till besökarna. På det sättet slipper besökarna själva 
söka reda på mer informationen. 
 
Hur ser interaktionen/dialogen ut på sociala medier? 

Under den valda tidsperioden för innehållsanalysen får Skellefteå kommun en del 
frågor på Twitter som de besvarar, dessa leder ibland till retweets5. Förutom dessa 
frågor och retweets är Skellefteå kommuns Twitter väldigt informativ. Även i Borås 
kommuns Twitterflöde kommer det mestadels frågor från följarna som kommunen 
sedan svarar på och då skapas en dialog dem emellan. Vissa inlägg blir även 
retweetade. 
 

Bild 9. Exempel på retweet 

 
På Eskilstunas kommuns Twitter existerar det ingen dialog under tidsperioden. Det 
är till stor del envägskommunikation och det finns inte heller några tweets som 
tyder på att de försöker skapa dialog där. Ibland retweetar de kommundirektören. 
Varken på Katrineholms kommuns eller Trelleborgs kommuns Twitterflöde 
förekom det i någon större utsträckning dialog eller interaktion med deras följare. 
Hos Katrineholms kommun har några inlägg fått en enstaka retweet. Hos 
Trelleborgs kommun har några frågor riktats mot kommunen och de har besvarat 
dem, men utöver det är det endast envägskommunikation. Trelleborgs kommun har 
fått några retweets och de själva har retweetat störningsinformation bland annat. 
 

Innehållsanalysen på Twitter visar på varierande interaktion och användandet av 
dialog. Kommunerna har tagit vara på möjligheten till dialog betydligt mer på deras 
Facebooksida än vad de gör på Twitter. Det bekräftades även i intervjuerna där 
respondenterna berättade att de främst har media som följer dem på Twitter, som 
vi tidigare nämnt så har de därefter anpassat sina kommunikationsinsatser. 
 

Hur formuleras budskapen? 

Martina Dahlgren vid Eskilstunas kommun berättade i intervjun att hon ansåg att 
det negativa med Twitter var att tonen ibland känns kort och nästan otrevlig då 
man har en begränsning på tecken. Vi uppfattar tonen på Twitter som densamma 
som på Facebooksidan men lite mer kortfattad. Språket är lätt och vardagligt och 
informationen på Twitter är blandad och känns inte riktad till någon speciell 
målgrupp. Budskapen på Skellefteå kommuns Twitter är också kortfattat, vilket vi 
tror är ett resultat av teckenbegränsningen. Det länkas nästan alltid vidare till den 
egna webbplatsen för mer information till besökaren. Det innebär att budskapen 
inte uppmuntrar till deltagande på samma sätt som de gör på Facebooksidan. 

                                                 
5
Att sprida eller vidarebefordra någon annans tweet kallas för skicka en "retweet" (Wikipedia) 
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Katrineholms kommuns lägger också upp information och nyheter med en länk, 
mestadels är det rubriken på nyheten som kommer först. Därför är innehållet i 
inläggen ofta formellt och tydligt och har en avsaknad på fackliga termer. Det som 
syns i vissa hänseenden är att budskapen och innehållet i inlägget inte blir anpassat 
till det antal tecken Twitter är begränsat till, vilket gör att meningarna ibland bryts 
mitt i ett ord. 

Bild 10. Exempel avbruten mening 

 
På Trelleborgs kommuns Twitter är budskapen, liksom hos de andra kommunerna 
tydligt formulerade. Även här följer det med en länk till hemsidan, därför är det ofta 
endast rubriken som skrivs i inlägget och ingen ytterligare information. Länken 
innehåller oftast tillräckligt med information för att man ändå ska förstå vad det 
handlar om. Informationen på Twitter känns som den anpassas mer för media och 
andra informatörer, precis som Susanne Nilsson nämnde i intervjun, då de bland 
annat lägger upp aktuella upphandlingar. Men eftersom de även presenterar 
information som är av intresse för kommuninvånarna är det inte endast media som 
de riktar sig till. Språket de använder är informativt men avslappnat. 
 
Informationen på Borås kommuns Twitter är tydlig och enkel att förstå. Språket de 
använder är vardagligt och de undviker fackliga termer. Budskapen känns 
anpassade efter medborgarna då det mestadels skrivs om vad som händer i 
kommunen. Inläggen är skrivna på ett sätt som uppmuntrar följarna till att delta, 
vilket troligen är en bidragande faktor till att följarna ställer frågor istället för att 
kommunen behöver ställa en fråga till dem. När de svarar på frågor håller de en 
personlig ton och avslutar ibland med en smile. 
 

Bild 11. Exempel på smile 
 
Hur ofta uppdateras sidan? 

Under tidsperioden har Eskilstuna kommuns Twitter uppdaterats närmare 70 
gånger. Informationen som presenteras på sidan är relevant för kommunens 
medborgare, men mycket av den informationen försvinner bland alla lediga jobb-
annonser som inte kan anses lika relevant i detta sammanhang. Twitterflödet hos 
Skellefteå kommun uppdateras inte i samma utsträckning som deras Facebooksida. 
Under den utvalda tidsramen för innehållsanalysen uppdaterades Twitter 15 gånger. 
Den informationen som presenteras på Twitter är lika relevant som den på 
Facebook då det många gånger är samma information. Dock länkas det till 
pressmeddelanden på Twitter vilket det inte gör på Facebook. 
 
Både Katrineholms kommuns och Borås kommuns Twitter uppdateras frekvent 
och ofta flera gånger per dag. Eftersom båda kommunerna mestadels publicerar 
nyheter och information om kommunen känns informationen relevant och 
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väsentligt för kommuninvånarna. Trelleborgs kommuns Twitterkonto uppdateras 
också flera gånger per dag, till och med på helgerna och kontot uppdateras ibland 
över tio gånger per dag. Informationen som presenteras är väsentlig för 
medborgarna i kommunen då det är nyheter och information om kommunen som 
publiceras. 
 
De flesta av kommunerna har en frekvent uppdaterad Twitter vilket tyder på att de 
prioriterar att uppdatera sitt Twitterflöde så att besökarna får aktuell och 
kontinuerlig information. 
 
Vilka känslor förmedlas i kommunikationen på sociala medier? 

Tilltalet Borås kommun använder på Twitter är detsamma som de använder på 
Facebook, vänligt och trevligt. Även fast det finns en begränsning på 140 tecken på 
Twitter är det inget man märker av vid Borås kommun då de lyckas skriva och svara 
på inlägg utan att det låter kortfattat. Tonen är personlig då de besvarar med 
frågeställarens namn och eftersom de vissa gånger använder en smile. Även 
Skellefteå kommun svarar på frågor eller kommentarer i en trevlig och hjälpsam ton 
och de använder också smile-tecken emellanåt. 
 

Bild 12. Exempel på användande av smile 

 

Tilltalet hos resten av kommuner är av förståeliga skäl kort och informativt på 
grund av begränsningen av tecken. De flesta håller en neutral ton och den liknar 
ofta den ton de håller på Facebook. Inläggen är förklarande och formella eftersom 
det är nyheter och lediga jobb-annonser som presenteras. Eftersom vi inte kan se 
någon reaktion på Tweetsen från exempelvis medborgare är det svårt att säga vad 
de väcker för sorts känslor. Det är dock endast väldigt vardaglig information som 
överlag antagligen inte väcker så stora känslor. 
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5. Slutsats 
Hur beskriver kommunerna att de använder sociala medier i sin externa 
kommunikation med medborgarna? 

Respondenternas övergripande resonemang kring varför kommunerna använder 
sociala medier är att de vill skapa dialog och interaktion med sina medborgare. De 
nämner också att kanalen är bra för att nå den yngre publiken men alla har inte 
något uttalat syfte med  närvaron på sociala medier. Kommunerna har kommit 
olika långt med att utveckla strategier kring deras kommunikation, vissa av dem har 
utarbetat egna och några av dem följer de allmänna rekommendationerna för 
kommuner på sociala medier. 
 
Alla kommuner har överlag liknande målgrupp, främst är det invånarna i 
kommunen som de riktar sig mot. På Twitter skiljer sig målgruppen lite då det 
främst är media, journalister och informatörer som följer kommunerna där. Således 
anpassar vissa av dem sina budskap då de främst publicerar information och 
nyheter om kommunen på Facebook och bland annat pressmeddelanden på 
Twitter.   
 
Flera av respondenterna beskriver att de använder länkar för att ge sina besökare 
fördjupad information och de beskriver att men hjälp av länkar går det att utnyttja 
platsen på de sociala medierna bättre. Med hjälp av länkarna kan de också driva 
trafiken till deras hemsida där en mer utförlig information finns. 
 
Samtliga respondenter är överens om att de möjligheter som kommer med sociala 
medier är den potential det finns för dialog och interaktion med medborgarna. 
Dock är det inte alla respondenter som beskriver att de använder sociala medier på 
det sättet. Några av respondenterna berättade att de fortfarande testar sig fram och 
har därför inte uppnått den dialog de vill. Respondenterna beskriver också att 
öppenheten och transparensen alltid funnits bland kommunerna då de följer 
offentlighetsprincipen, dock påpekar de att det nu blivit enklare att uppnå det 
genom sociala medier. 
 
De flesta av respondenterna anser att det inte finns några större svårigheter med att 
använda sociala medier men det är viktigt att se till att det finns resurser till att 
arbeta aktivt med dem, eftersom det inte går att stänga av. Alla är överens om att 
den största vinsten med sociala medier är möjligheten att skapa dialog och att det är 
lättare att skapa en öppenhet mellan kommunen och medborgarna. 
 
Flera av respondenterna berättar att kommunerna använder sociala medier i deras 
arbete att omvärldsbevaka och se vad som skrivs om dem. De kan då gå in och 
bemöta det som skrivs och besvara frågor som ställs. Marie Ingvarsson vid Borås 
kommun beskriver att kommunerna även tittar på andra kommuner för att lära sig 
av varandra. Att bevaka omvärlden är också något som bidrar till öppenheten som 
samtliga kommuner vill uppnå. 
 
Ingen av kommunerna arbetar med varumärket på sociala medier, dock är alla 
överens om att bilden av kommunen blir mer nyanserad i och med att de finns 
bland allmänheten. 
 
De ord som återkommer under alla intervjuer när vi talar om sociala medier är 
öppenhet, transparens, dialog och interaktion. 
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2. Hur beskriver kommunerna att de arbetar med att skapa dialog med sina 
medborgare på sociala medier? 

Majoriteten av respondenterna beskriver att ett av syftena med att finnas på sociala 
medier är att kunna skapa relation och dialog med sina medborgare. Flera 
respondenter anser att en av de stora fördelarna med att använda sociala medier är 
att det hjälper dem att vara öppna och transparenta i sitt arbete. 
 
En av respondenterna berättar också att denna möjlighet till öppenhet och dialog 
som sociala medier erbjuder är något som de inte haft tillgång till tidigare. 
Respondenterna berättar att för att försöka skapa dialog med medborgarna 
försöker lägga ut information på de sociala medierna som det vet engagerar 
medborgarna, de också försöker lägga ut dialogskapande frågor. De områden som 
engagerar medborgarna mest anses bland annat vara trafikfrågor, belysning, kultur 
och evenemang. 
 
Respondenterna berättar att kommunerna försöker att svara på de frågor som 
kommer in och arbetar ibland febrilt för att frågan ska nå rätt person som kan 
besvara den. En av kommunerna har ett uttalat mål att besökarna ska få svar på sin 
fråga inom tre dagar. 
 
Ett annat syfte som också nämns bland kommunerna är att erbjuda medborgarna 
möjligheten att ta del av samhällsinformation på en forum som många av dem 
besöker dagligen. Alla kommunerna håller med om att sociala medier kan vara en 
samhällsnytta och öka servicen till medborgarna. De ger exempel som att 
informera om viktig samhällsinformation, kriskommunikation, tipsa om 
evenemang men också att erbjuda medborgarna en möjlighet till att prata med 
kommunen. Något som också nämns flera gånger under intervjuerna är just att 
kommunerna kan nå många medborgare på ett snabbt och enkelt sätt via sociala 
medier. 
 
Att arbeta för att skapa dialog och relationer i sociala medier kräver tid, 
engagemang och resurser menar respondenterna och de får stöd från teorin. Det 
framkommer under intervjuerna att en del respondenter anser att det finns en brist 
på resurser, vilket gör att de vill mer med arbetet på sociala medier men kan inte ta 
steget fullt ut på grund av detta. 
 
Hur kommunicerar kommunerna på deras sociala medier? 

Det som kommuniceras på kommunernas sociala medier passar bra in under 
benämningen samhällsinformation. Det kommuniceras om när det går bra för 
kommunen, lediga jobb, trafikfrågor, evenemang och kultur med mera. En 
kommun är en bred organisation som har mycket att erbjuda och kan därför ha 
stora variationer i sin information. Kommunerna använder sig av texter, länkar, 
bilder och filmklipp i sin kommunikation. De blandar sin information så att den 
känns riktad till alla medborgare,  men vi upplever att det överlag är information 
som intresserar en äldre målgrupp. Med en äldre målgrupp menar vi här människor 
från 20 år och uppåt. Alla kommunerna kommunicerar med ett lättläst och 
vardagligt språk och det är en trevlig och tillmötesgående ton under dialog med 
medborgare. 
 
Vissa kommuner har större aktivitet och kommentarer från besökare än andra 
kommuner, vad det beror på är svårt att svara på. Men gemensamt för de 
kommuner som har en större aktivitet från besökarnas sida är att det skriver 
statusuppdateringar och presenterar länkarna med en egen text. Det gör inte alla 
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kommuner och när det postas endast en länk utan text upplever vi inte att det 
känns lika inbjudande att kommentera. Kommunernas aktivitet på Facebook är 
stundtals väldigt hög och vissa kommuner uppdaterar även under helgerna vilket 
gör att sidan upplevs ännu mer levande. 
 
Det är noterbart att kommunikationen på Facebook skiljer sig från Twitter, där 
finns det inte möjlighet till något längre svar eller information och därför används 
länkar flitigt. Det som kommuniceras på Twitter är bland annat pressmeddelande 
och annan allmän information som rör kommunen. En information som vi kallar 
samhällsinformation dominerar Facebooksidorna, det handlar om bland annat 
trafikinformation, kultur, evenemang och när saker inte fungerar som de ska. Det 
är en större grupp totalt som ”gillar” Facebooksidorna än som följer kommunernas 
Twitterkonton vilket också tyder på att Facebook är ett mer väletablerat socialt 
medie bland medborgarna. 
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6. Egna reflektioner 
Under studiens gång har många tankar dykt upp. Vi har märkt att kommunerna har 
förstått sociala mediers fördelar och unika möjligheter dock har vi också förstått att 
kommunerna vill mer än vad de för tillfället gör. Detta kan ha många olika 
förklaringar men som en respondent nämnde under intervjun handlar det bland 
annat om resurser. De vill ha en dialog med medborgarna och de anser att sociala 
medier handlar om relationer, men trots detta tycker de att det är svårt att skapa 
dialog. 
 
Under innehållsanalysen observerade vi viss dialog på de olika medierna men det 
finns utrymme för mycket mer än så. Precis som respondenterna berättade under 
intervjuerna så vet många av dem att de kan arbeta ännu mer med att skapa dialog. 
Kommunerna vet att vissa ämnen engagerar mer än andra och denna kunskap bör 
användas och utvecklas. Har man vetskapen om vad som engagerar har man också 
kunskap om sina publics. 
 
Det blir uppenbart under studiens gång att kommunernas Facebooksidor som 
lockar fler än Twitter. På kommunernas Facebooksidor är interaktionen mellan 
kommunen och besökarna större och även antalet ”gillare” är fler än antalet följare 
på Twitter. Trots det anser vi att kommuner bör använda båda medierna då de 
anpassar sin information och når olika grupper av människor. 

 
6.1 Tips på vidare forskning 

 Det har under uppsatsens gång kommit fram att majoriteten av 
kommunerna saknar kunskap om deras hur de uppfattas på sociala medier 
och vilken bild medborgarna har av organisationen. Det vore därför 
intressant att göra en studie om hur medborgarna uppfattar kommunerna 
och deras kommunikation på sociala medier.   

 

 Sociala medier har utvecklats enormt de senaste åren men många av 
kommunerna är fortfarande i startgroparna och testar sig fram. Det vore 
därför intressant om en liknande studie genomförs om några år för att se 
om och hur arbetet utvecklats. 
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8. Figur- och bildförteckning 
Figurer 

Figur 1: Relationen mellan begreppen 

 

Bilder 

Bild 1: Exempel information förenat med försök till dialog. 

Bild 2: Exempel obesvarad fråga 

Bild 3: Exempel på när kommunen gillar en kommentar 

Bild 4: Exempel aktivitet mellan medborgarna 

Bild 5: Exempel vidarebefordrat svar 

Bild 6: Exempel på svar 

Bild 7: Exempel lediga jobb-länkar 

Bild 8: Exempel på Boråsstads aktivitet om vision 2025 

Bild 9: Exempel på retweet 

Bild 10: Exempel avbruten mening 

Bild 11: Exempel på smile 

Bild 12: Exempel på användande av smile 
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Bilaga 1, Intervjumanual 
 

Introduktionsfrågor 
Vi börjar med att berätta att intervjun spelas in för att allt ska bli så korrekt som 
möjligt. De kan godkänna slutliga tolkningar i resultat (dock ej analys) och  
inspelningen kommer att raderas efteråt. 
 

 Berätta om dig själv, vem är du? 
o Var jobbar du? 
o Hur länge har du arbetat där? 
o Vilken arbetsroll har du inom kommunen? 

 
Sociala medier 

 Berätta om hur det gick till när ni började arbeta med sociala medier? 

 Beskriv hur gick resonemanget när ni valde just dessa? 

 Vilken är er primära målgrupp? 

 Kan du beskriva hur er arbetsprocess ser ut för arbetet med sociala medier? 

 Berätta vad syftet är med er kommuns deltagande i sociala medier? 

 Finns det några svårigheter för en kommun när det gäller användandet av 
sociala medier? 

 Vilken är den största vinsten för er som kommun när det gäller 
användandet av sociala medier tycker du? 

 Hur pass aktiva är ni på sociala medier, det vill säga lägger ni ner mycket tid 
av ert arbete på sociala medier? 

o Beskriv, hur går det till? 

 På vilket sätt skulle du beskriva er aktivitet på sociala medier? 

 Kan du berätta om vad det är som kommuniceras från er kommun på ”era” 
sociala medier? 

 Vilket socialt medie lägger ni ner mest arbete på? 

 Vilka fördelar tycker du det finns för en kommun att använda sig av just 
Facebook som, socialt medie? 

 Samma fråga fast om Twitter. 

 Twitter är en microblogg med en begränsning på 140 tecken, ser du några 
svårigheter för en kommun att uttrycka sig kort och koncist men ändå 
informativt? 

 Har ni några nedskrivna strategier för kommunikationen på sociala medier? 
o Om ja: Hur gick det till när dessa togs fram? 
o Om nej, gå vidare. 

 Hur kan sociala medier ge ert kommunikationsarbete på kommunen nya 
möjligheter?   

 Kan kommuner med hjälp av sociala medierna erbjuda medborgarna något 
som ni inte kunde tidigare? 

o Om ja, berätta vad? 
o Om nej,  be dem utveckla eller förklara varför de i så fall anser att det 

inte är någon skillnad 

 Vad fick ni för respons från medborgarna när ni började använda sociala 
medier? 
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Dialog 

 Hur besvarar ni medborgarnas inlägg/kommentarer ? 

 Kan du beskriva hur det går till när ni besvarar kommentarer och inlägg? 

 Erbjuder ni någon utbildning i hur ni ska besvara kommentarer och inlägg? 
o Om ja: Kan du beskriva den utbildningen i stora drag? 

 Hur arbetar kommunen för att skapa relationer med medborgarna via 
sociala medier? 

 Vad kommunicerar ni främst om på sociala medier? 

 Berätta hur arbetar ni för att skapa dialog med medborgarna i sociala 
medier? 

 Vilka är nyckelaktörerna som driver dialogen, vilka syns mest? 

 Anser du att ni är duktiga på att skapa dialog i de sociala medier som ni 
använder er av? Förklara varför du tycker det. 

 Hur ser ni på er dialog på sociala medier om tre år ? 
 
Transparens 

 Hur ser ni på kravet på kommuners öppenhet när ni arbetar med i sociala 
medier? 

 Ser ni någon negativ aspekt av den öppenheten? 

 Vilka delar av er verksamhet tar störst plats i era sociala medier? 

 Vad anser du att det finns för någon samhällsnytta med att kommuner finns 
på sociala medier? 

 
Varumärke, Profil 

 På vilket sätt tror du att sociala medier kan stärka kommunens varumärke? 

 Kan du berätta lite hur ni arbetar med er kommuns varumärke på era 
sociala medier? 

 Vad tror du att kommunen ger för bild utåt genom era sociala medier? 

 Hur vill ni uppfattas av medborgarna? 

 Hur ser ni på ”bilden av er” i sociala medier? 
 
Avslutande 

 Har du något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2, Underlag till innehållsanalysen 
 

Frågor till Social medier 

 Hur ser aktiviteten ut? 
Frågan besvaras genom att se vilken sorts information det finns på de 
utvalda sociala medierna. Vi kollar även på om det ställs frågor till 
besökarna som ett försök till att skapa dialog med dem. 

 

 Hur presenteras informationen på sociala mediet? 
Frågan besvaras genom hur informationen på de utvalda sociala medierna 
framställs genom till exempel bilder, texter, videofilmer. Den besvaras också 
genom att se hur kommunerna använder länkar till att ge besökaren mer 
information. Exempelvis genom att länka till den egna webbplatsen eller 
någon annan webbsida som innehåller information om frågan. 

 

 Hur ser interaktionen/dialogen ut på sociala mediet? 
Frågan besvaras genom att se om de överhuvudtaget lyckas åstadkomma en 
dialog på de utvalda sociala medierna. Det gör vi genom att se om 
medborgarna är delaktiga i konversationen som kommunerna för. Om 
medborgarna är delaktiga i konversationen kollar vi även på om 
kommunerna har svarat på kommentaren eller meddelandet. På Facebook 
kollar vi på de som besökt sidan har gjort egna inlägg eller om de 
kommenterat på kommunernas egna inlägg. På Twitter undersöker vi om 
följarna har gjort så kallade retweets eller om de har länkat till 
kommunernas inlägg. 

 

 Hur formuleras budskapen? 
Frågan besvaras genom att till exempel se om det är tydlig information eller 
ej. Vi utforskar också om informationen och budskapen är anpassade efter 
målgruppen och om de använder fackliga termer eller vardagligt språk. Till 
sist kollar vi på om budskapen är formulerade på ett informerade sätt eller 
ett sätt som uppmuntrar till att delta. 

 

 Hur ofta uppdateras sidan? 
Frågan besvaras genom att se hur relevant informationen är och hur 
frekvent den är. Med frekvent menar vi att sidan minst en gång i veckan 
uppdateras med information från kommunens sida. Med relevant menar vi 
att informationen ska vara väsentlig och aktuell. 
 

 Vilka känslor förmedlas i kommunikationen på sociala medier? 
Frågan besvaras genom att se vilket sorts tilltal kommunen har på de 
utvalda sociala medierna, exempelvis om det är personligt, formellt eller 
informellt. Vi undersöker också vilket ton kommunerna håller, om den är 
uppmanade eller förklarande. Till slut kollar vi på om informationen 
presenteras på ett sätt som väcker emotionella eller rationella känslor hos 
besökaren. 

 


