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ABSTRACT  

Studiens ämne växte fram ur vårt intresse för sociala medier som en ny kanal med påverkan 

på relationen mellan organisationer och deras intressenter. Undersökningen syftar till att 

beskriva hur utvalda kommuner i Sverige uppfattar sitt arbete i sociala medier. Utifrån detta 

syfte ställde vi oss två frågor:  

 

• Hur beskriver de utvalda kommunerna sitt strategiska arbete i sociala medier? 

• Hur beskriver de utvalda kommunerna att de arbetar i sociala medier för att bemöta 

feedback och frågor från sina intressenter? 

 

Frågeställningarna besvarades med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer. Kommunerna som 

vi strategiskt valde ut är Järfälla, Karlstad, Katrineholm och Leksand och vi utförde 

samtalsintervjuer per telefon med den ansvariga för sociala medier på respektive kommun. 

 

Studiens resultat visade att de flesta av kommunerna inte har någon uttalad strategi eller 

schemalagd tid för sitt arbete med sociala medier. De upplever att de fortfarande provar sig 

fram och försöker hitta sin roll på den nya arenan. Dock har deras synsätt utvecklats och 

samtliga kommuner ska i framtiden utveckla strategier. Kommunerna är överens om att 

sociala medier skapar unika förutsättningar för öppenhet, mer personliga relationer och bättre 

dialog. Samtliga kommuner har som ambition att svara snabbt på all inkommande feedback 

och frågor som de får på sociala medier. De upplever dock att det är svårt som kommun att 

målgruppsanpassa sina budskap då deras information ofta är relevant för samtliga 

medborgare, men att de ändå försöker tänka på vilka människor de når i vilka kanaler. 
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1. INLEDNING 

I följande kapitel görs en introduktion till studiens ämne för att sedan komma in på studiens 

problemområde. Sedan presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. 

 
När du kommer in på en fest ställer du dig inte på en stol och ropar till alla ’Ja hej allihop,  

jag har lite nyheter här som jag vill berätta’. Det första du gör är att mingla runt och känna in  

vilka i rummet som är intresserade av samma saker och vilka samtal du kan ingå i, tillföra 

någonting till och bli relevant och intressant för. Det är samma sak med sociala medier, det 

handlar om att vara social och tillföra någonting utan megafon och utan att pumpa ut ett budskap. 

- Emanuel Karlsten, 2012 

 

Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i början av 2013 en enkätundersökning som 

visade att nära 80 procent av alla kommuner i Sverige använder sociala medier i sitt arbete. 

Facebook visade sig vara det mest använda mediet följt av YouTube, Twitter och bloggar. De 

två användningsområden som framkom vara det huvudsakliga skälet för närvaron i sociala 

medier är dialog med medborgarna samt att använda kanalerna för nyheter (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013).  

 

1.1 Problembakgrund 

Förbättrad informationsteknologi har lett till stora förändringar i sättet organisationer och intressenter 

kommunicerar med varandra. Den nya teknologin har givit konsumenter och intressenter mer kontroll 

över hur och när de väljer att skicka och ta emot meddelanden (Kotler et al., 2008:693). Sociala 

medier handlar om delaktighet och interaktion. Det läggs stor vikt vid att vara aktiv som organisation 

på sociala medier-arenan, alltid se till att ha relevant och färskt innehåll samt delta i diskussioner med 

sina intressenter. Engagemanget måste dock sträcka sig längre än att svara på negativa kommentarer, 

då sociala medier snarare handlar om att engagera andra i öppen och aktiv konversation (Kaplan & 

Haenlein, 2010:66). Studier har visat att icke-vinstdrivande organisationer inte varit kapabla att 

använda webbsidor som ett strategiskt, interaktivt verktyg för att skapa och återupprätta relationer 

med sina intressenter. Det kan bero på att det fattas kunskap för att skapa mer interaktiva webbsidor 

med möjlighet till feedback och diskussion. I och med uppkomsten av Facebook och Twitter finns det 

dock inga ursäkter längre, då dessa sociala medier är gratis och dessutom har inbyggda 

interaktivitetsmöjligheter. Alla organisationer, stor eller liten, kan skapa en webbplats och börja 

bygga ett nätverk av vänner och anhängare som de kan hålla kontakt med i realtid (Lovejoy, Waters 

& Saxton, 2012:337).  
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En studie som Waters et al. genomfört visade att mer än en tredjedel av de tillfrågade icke-

vinstdrivande organisationerna inte använt Facebooks diskussionsforum under 

undersökningstillfällets senaste månad. Organisationerna erbjöd inte särskilt många 

möjligheter för deras Facebook-följare att bli mer involverade i organisationen. Den 

vanligaste metoden för att involvera följarna visade sig vara att lämna ut e-mailadresser till 

olika representanter inom organisationen. I konkurrens med informationsspridning och försök 

till engagemang fann forskarna att den vanligaste metoden för hur icke-vinstdrivande 

organisationerna använder Facebook var att publicera olika nyheter eller upptäckter. Studien 

visade att icke-vinstdrivande organisationer erkände den snabba expansionen av sociala 

medier, men att de inte tog vara på alla de möjligheter som dessa medier har att erbjuda för 

relationsskapande (2009:105). 

 

Studiens ämne grundas i vårt intresse för sociala medier som en ny kanal med påverkan på 

relationen mellan organisationer och deras intressenter. Intresset väcktes ytterligare då vi läste 

kandidatuppsatsen Tiga är silver - tala är guld (Gradin & Joos, 2011), en kvalitativ studie om 

hur några utvalda företag arbetar med att hantera frågor, kritik och feedback från deras 

intressenter i sociala medier. Författarna valde att undersöka vinstdrivande företag, medan vi 

anser att det är mer relevant att undersöka hur kommuner arbetar med liknande frågor. Vi har 

inte funnit någon större mängd av tidigare forskning som behandlar hur kommuner verkar i 

sociala medier. Däremot har det gjorts många undersökningar om hur icke-vinstdrivande 

organisationer samt övrig offentlig sektor på olika sätt verkar i sociala medier för att bygga 

och stärka relationer med deras intressenter (Waters et al., 2009; Lovejoy, Waters & Saxton, 

2012). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva hur utvalda kommuner i Sverige uppfattar sitt arbete i 

sociala medier. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskriver de utvalda kommunerna sitt strategiska arbete i sociala medier? 

• Hur beskriver de utvalda kommunerna att de arbetar i sociala medier för att bemöta 

feedback och frågor från sina intressenter? 
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1.4 Avgränsningar 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att titta på fyra olika kommuner i 

Sverige. Kommunerna är Järfälla, Katrineholm, Karlstad och Leksand, och är valda för att 

samtliga är aktiva i sociala medier. Vi har valt att fokusera främst på Facebook och Twitter, 

två kanaler som visat sig vara de vanligast förekommande bland kommuner att verka i.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Här presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för vår studie.  

 

2.1 Enkelriktad information – kommunikationsprocessens början 

Shannon och Weaver, grundarna till den första kommunikationsmodellen, väljer att se på 

kommunikation ur ett brett perspektiv, där de inkluderar alla olika former som påverkar 

varandra. I den innebörden avser de inte endast det skrivna eller muntliga, utan även musik, 

konst, teater, balett och andra former av mänskligt handlande (1998:3). Falkheimer definierar 

kommunikation på två olika sätt, beroende på syfte och mål. I den första definitionen bedöms 

kommunikation som överföring av meddelanden från en sändare till mottagare med en viss 

effekt. Den andra definitionen användes flitigare idag, där kommunikationsprocessen ses som 

utbyte av mening, där meddelanden tolkas till olika förståelser (2006:13). 

Kommunikationsmodellen illustrerar en enkelriktad och linjär process, där målet är att den 

förmedlade informationen ska nå sin destination och att mottagaren ska rekonstruera 

meddelandet. Här ingår även begreppet brus, vilket innebär allt som stör överföringen av 

meddelandet (Falkheimer, 2001:42ff). Denna modell, även kallad basmodellen, har 

grundenheterna: sändare-budskap-medium-mottagare-effekt, samt brus. På senare tid har det 

tillkommit nya enheter för att kunna förklara kommunikationen ytterligare, så som kodning, 

avkodning, feedback och effekt (Larsson, 2008:48).  

 

2.1.1 Framväxten av tvåvägskommunikation och dialog 

Efter 1970-talet började PR-utövare så småningom finna olika sätt att beskriva, utvärdera 

samt förbättra kunskapen inom PR. Den första av flera studier publicerades där PR ses som en 

beroende variabel som ska förklaras snarare än en oberoende variabel vars effekter beskrivs 

(Grunig, 2001:11). 1984 skapades fyra viktiga modeller inom PR: publicitets-, informations-, 

tvåvägs-symmetriska och tvåvägs-asymmetriska modellerna. Dessa är än idag betydelsefulla 

modeller inom PR-forskningen (Grunig, 1992:285). 

 

Både publicitets- och informationsmodellen är enkelriktade metoder för PR, vilket innebär 

spridning av information från organisationen till deras intressenter (Grunig & Grunig, 

1992:288). Publicitetsmodellen karakteriseras av propaganda och en utövare av den här sorten 

sprider ofta ofullständig eller halvsann information. Informationsmodellen innebär i huvudsak 

att rapportera sann och objektiv information om sin organisation till allmänheten (Grunig & 

Hunt, 1984:21). För användare av tvåvägs-asymmetrisk och tvåvägs-symmetrisk 
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kommunikation flyter kommunikationen både till och från intressenter (Grunig & Hunt, 

1984:23). Till skillnad från den asymmetriska modellen försöker den tvåvägs-symmetriska 

modellen generera förståelse och kommunikation snarare än att övertala sina intressenter 

(Grunig & Grunig, 1992:289). Symmetrisk kommunikation söker ömsesidiga och gynnsamma 

resultat för att upprätthålla stabila och långsiktiga relationer, medan den asymmetriska 

modellen innebär att organisationen försöker påverka sina intressenter till att göra det som 

gynnar den egna organisationen (Dozier & Broom, 2006:153).  

 

Dialog har varit i centrum för PR-teori i nästan 30 år. För att vara mer precis; begrepp som 

symmetrisk kommunikation och relationship management, som varit avgörande för strategisk 

kommunikations utveckling sedan 70-talet, sammanfaller med de viktigaste aspekterna i 

dialogteorin. Trots offensiva uttalanden om vikten av dialog för PR-teori och yrkesutövning i 

ämnet har fältet mycket ytlig förståelse för begreppet och har hittills lämnat ämnet till andra 

områden som statsvetenskap, ledning och organisationsutveckling (Pieczka, 2011:108ff). 

Termen "dialog" har dock blivit mer vanligt förekommande inom PR, framförallt med tanke 

på det ständigt föränderliga Internet och de sociala medierna. Internet tvingar 

yrkesverksamma att återgå till dialog och konversation, och PR hävdas handla alltmer om 

dialog och samtal snarare än traditionella envägsmonologer (Theunissen & Noordin, 2011:5). 

Dialogteori förespråkar att förståelse och tolerans för andra individer och grupper är 

essentiellt för effektiv PR. Dialog handlar även om att främja ärliga och ömsesidigt 

fördelaktiga relationer med individer snarare än grupper (Taylor & Kent, 2006:354). 

Ömsesidighet bör inte tas för jämställdhet då inga relationer visar total jämlikhet eftersom det 

alltid finns en sida som är mer kunnig, mer sårbar eller mer mäktig än den andra (Theunissen 

& Noordin, 2011:9). 

 

2.1.2 PR som planerad kommunikation 

Strategisk kommunikation omnämns ofta som en avgörande del inom PR-disciplinen. Den 

planerade kommunikationen bidrar till att stimulera tänkandet, kreativiteten samt till 

problemlösning. Det finns åtskilliga praktiska orsaker till planerad PR-aktivitet, såsom att 

strategier hjälper till att fokusera arbetet och därmed eliminera onödigt och lågprioriterat 

arbete, det förbättrar effektivitet och uppmuntrar till ett långsiktigt perspektiv genom att 

tvinga organisationen att titta på deras framtida behov. Det hjälper organisationen att vara 

proaktiv och på så vis är det lättare att tackla eventuella hot och attacker. Flera förslag har 

presenterats till varför alla inte använder sig av strategisk kommunikation, trots de uppenbara 
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fördelarna. Dessa förslag är bland annat brist på tid och att planerna ofta blir inaktuella redan 

innan de är färdigskrivna då kommunikation ofta sker i en föränderlig och dynamisk miljö 

(Gregory, 2009:175). 

 

Det finns några steg som en PR-planerare bör genomgå för att strukturera upp organisationens 

arbete. Det första steget är att identifiera problemet organisationen vill lösa. Därefter bör man 

definiera de mål planen söker uppnå. Det är också viktigt att fråga sig vilken målgrupp man 

ska prata med, det vill säga de grupper eller individer organisationen vill utveckla en relation 

med. Vad organisationen ska säga och i vilken kanal bör även fastställas. Slutligen ska det 

också bestämmas hur arbetet ska utvärderas mot målen (Gregory, 2009:177). 

 

Att utvärdera planen är en viktig del i det strategiska arbetet. Det är essentiellt att veta om 

planen åstadkommit vad den föresatte sig att göra. Samtidigt är det viktigt att se utvärdering 

som en fortlöpande process under hela arbetets gång, och inte bara något som görs i slutet. 

Planen måste regelbundet kontrolleras för att se om den är på rätt spår. I slutet utvärderas hela 

arbetet för att se om organisationen nått de övergripande målen (Gregory, 2009:193). 

 

2.2 Nya förutsättningar för kommunikation 

Genom framväxten av Internet och övrig datorkommunikation har informations- och 

kommunikationstekniken utvecklas lavinartat under de senaste decennierna. Tekniken har 

utvecklats till ett globalt nätverk för organisationer, grupper och individer. Detta har givit 

förutsättningar för tätare och bredare kontakter mellan människor oberoende av landsgränser 

och tidzoner. Vi kan lättare ta del av information och lättare välja ut vilken information vi vill 

ta del av. Inom organisationer har utvecklingen lett till att information lättare flödar upp och 

ner och tvärs genom organisationerna. På minussidan kan det bli svårt för människor att 

förstå, bearbeta och hantera informationen. Risken ökar även för att felinformation och att 

rykten sprids, samt att det kan vara svårt att bedöma tillförlitligheten på viss information 

(Larsson, 2008:22ff).  

Den datormedierade kommunikationen har i dagens samhälle intagit en sådan central position 

att det tenderar att slå ut andra medier både då det gäller intern och extern kommunikation. 

Denna typ av kommunikation har medfört att utvecklingen gått från massinriktad 

kommunikation till mer individanpassad, skräddarsydd kommunikation (Larsson, 2008:212). 

Den tekniska utvecklingen har under de senaste 20 åren möjliggjort en slags virtuell 
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innehållsdelning i form av sociala medier. Dessa nya kanaler är fundamentalt annorlunda och 

mer kraftfulla än tidigare Internet-föregångare (Kaplan & Haenlein, 2010:60). 

 

2.2.1 Sociala medier för sociala organisationer 

Sociala medier har blivit en stor del av det vardagliga livet för många människor världen över, 

både för privatpersoner och för organisationer. Organisationer har anammat sociala medier 

som en viktig kommunikationskanal för exempelvis marknadsföring, PR och 

kriskommunikation. Särskilt användbart kan det vara vid organisatoriska kriser eftersom de 

berörda målgrupperna kan informeras snabbt och direkt samt att organisationer kan föra 

dialog med deras intressenter (Utz, Schultz & Glocka, 2012:1). 75 procent av 

internetanvändarna använde sociala medier under andra halvan av 2008. Detta genom att de 

gick med i sociala nätverk, läste bloggar eller bidrog med recensioner till shoppingsidor. Det 

innebär en betydande ökning från 56 procent år 2007. Ökningen är inte begränsat till ett visst 

åldersspann, vilket gör det rimligt att säga att sociala medier utgör en revolutionerande ny 

trend som borde vara av intresse för företag som verkar online, eller som vill synas 

överhuvudtaget. Många organisationer tycks dock vara obekväma med att de har allt mindre 

kontroll över den information som finns tillgänglig om dem online. Förr kunde organisationer 

kontrollera den information som fanns tillgänglig genom bra PR-chefer och strategiskt 

planerade pressmeddelanden. Idag har organisationer istället blivit förpassade till observatörer 

vid sidlinjen då de ofta varken har kunskap, chans eller ens rätt att ändra publicerade 

kommentarer från deras intressenter (Kaplan & Haenlein, 2010:59ff). 

 

2.2.2 Organisationer på Twitter 

Twitter är en mikroblogg-sajt som lanserades för omvärlden i oktober 2006. Sajten låter sina 

användare publicera meddelanden på maximalt 140 tecken i realtid, och sedan lanseringen har 

Twitter växt till att bli den största mikroblogg-sajten på Internet. 19 procent av 

internetanvändarna finns idag på Twitter, och strategiska kommunikatörer har insett mediets 

förmåga att nå ett stort antal intressenter. Det gör Twitter till den mest använda kanalen inom 

sociala medier för PR, reklam och marknadsföringskampanjer. Sociala medier gör det möjligt 

för snabb spridning och utbyte av information, och Twitter förstärker det snabba 

informationsutbytet genom att begränsa storleken på meddelanden till lättsmälta 

informationsbitar. Vissa anser att 140 tecken är för kort för meningsfull information, men 

organisationer använder kanalen för mycket större syften. Sociala medier har nämligen öppnat 

upp för nya möjligheter för organisationer att ha kontakt med deras intressenter genom att låta 
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dem ta del av organisatoriska meddelanden samt delta i konversationer (Lovejoy, Waters & 

Saxton, 2012:313). 

 

Att publicera offentliga meddelanden visar på lyhördhet och etablerar dialog mellan 

användaren och organisationen. Användare av Twitter riktar frågor och kommentarer till 

organisationer genom offentliga meddelanden, och organisationer bör bekräfta och svara på 

dessa meddelanden. Att ignorera en twittrad fråga eller kommentar motsvarar att inte svara på 

ett e-mail. I vissa tweets har organisationen endast omnämnts, vilket inte kräver ett svar, men 

många organisationer väljer ändå att bekräfta Twitter-användaren då de nämner 

organisationen. Offentliga meddelanden minskar också risken att svara på samma frågor 

upprepade gånger (Lovejoy, Waters & Saxton, 2012:314). 

 

2.2.3 Organisationer på Facebook 

Med över 68 miljoner aktiva Facebook-användare försöker organisationer utnyttja den 

potential för relationsutvecklande som kanalen erbjuder. I april 2006 öppnade Facebook 

dörrarna för organisationer att skapa egna sidor, och mer än 4000 organisationer registrerade 

sig under de första två veckorna. Med ett snitt på 250 000 nya registreringar på Facebook per 

dag kan organisationer inte bortse från det sociala nätverksfenomenet. PR-orienterade bloggar 

och andra publicerade skrifter i ämnet har förespråkat sociala medier som ett 

relationsbyggande instrument (Waters et al., 2009:102). 

Sociala medier erbjuder en mängd olika sätt för användare att engagera sig i organisationer. 

Undersökningen visade att icke-vinstdrivande organisationer använder sociala medier för att 

effektivisera sina ledningsfunktioner, interagera med sina intressenter samt utbilda andra om 

organisationen. Genom att interagera med individer på Facebook och andra sociala medier 

försöker organisationer utveckla och upprätthålla relationer med viktiga intressenter (Waters 

et al., 2009:103). 

2.2.4 Sociala medier – en värdefull funktion för kriskommunikation 

Fearn-Banks definierar begreppet kris som en betydande händelse, vilket kan komma att 

påverka en organisation negativt. En kris kan vara allt ifrån en strejk, terrorism, brand, bojkott 

till många andra händelser. Kriser hanteras vanligtvis av de som har ansvar för 

organisationens kommunikation. För att precisera begreppet beskriver författaren vidare att en 

kris avbryter det normala flödet i ett företag (2011:2). Organisationer är speciellt känsliga för 
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oväntade kriser i relation till sina intressenter. Är organisationen själva ansvarig för en kris 

bör organisationen erkänna sina misstag direkt eller indirekt. Detta för att lindra missnöjet hos 

sina intressenter samt för att skydda sitt rykte (Lee & Chung, 2012:1).  

 

Kriskommunikation innebär den dialog som sker mellan organisationen och deras 

intressenter, både innan, under och efter en kris. Kriskommunikation består av olika 

tillvägagångsätt för att minimera skadan som kan komma att påverka organisationen efter en 

kris (Fearn-Banks, 2011:2). En funktion med kriskommunikation är att den ska bygga stabila 

relationer mellan en organisation och deras viktigaste intressenter. Dessa relationer bör 

fastställas före en kris, då det kan vara för sent efter en kris uppstått (Fearn-Banks, 2011:25).  

 

Kriskommunikation har under de senaste åren blivit alltmer framträdande i samband med 

sociala medier. Det har blivit mer relevant för organisationer och individer att använda sig av 

sociala medier för att nå ut till sina intressenter samt förhindra och hantera kriser. I början av 

2010 var Facebook, Twitter och Youtube de mest använda verktygen för kriskommunikatörer 

och professorer (Fearn-Banks, 2011:55). Sociala medier har möjliggjort för information att 

föras snabbare i jämförelse med traditionella metoder, och den kan även rikta sig till en 

specifik och vald publik. Idag bör man dock vara försiktig med vad man skriver, då 

information som publiceras i sociala medier stannar där för alltid. En fördel med sociala 

medier är att den medför tvåvägskommunikation mellan organisationen och deras 

intressenter, vilket kan frambringa goda relationer dem mellan (Fearn-Banks, 2011:1). När en 

kris inträffar är det brådskande att leverera tillförlitlig information till alla de som kan komma 

att bli påverkade. Den snabba spridningen av information i sociala medier bör ses som en 

värdefull funktion till kriskommunikation, då den kan nå intressenter på ett snabbt och 

effektivt sätt. Det kan dock leda till att auktoritära röster inte kommer fram, på grund av det 

brus som kan uppstå i sociala medier (Freberg, 2012:416). 

 

2.2.5 Nya grupper skapar nya förutsättningar 

Publics och intressenter är två begrepp som används i relation till organisationer. Skillnaden 

är att intressenter definieras som samtliga grupper och individer som kan påverka eller 

påverkas av en organisations verksamhet. Publics definieras som identifierbara grupper, i 

eller utanför organisationen, vars åsikter kan påverka framgången för organisationen. De båda 

begreppen överlappar varandra, men publics är en smalare term med en mer problem-

orienterad relation till organisationer (Coombs & Holladay, 2007:24). 
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Organisationer och deras publics kan ha både separata och motstridiga intressen. Detta kan 

motverkas genom förhandling och samarbete, vilket gör det möjligt för organisationer och 

publics att hitta en gemensam grund och generera till en win-win situation. (Grunig, 

2001:25ff). Ibland kan även intressenter påverka organisationer. Det är sammankopplingen 

mellan organisationer och intressenter som ligger i grund för ett ömsesidigt inflytande. Med 

inflytande innebär den makt eller förmåga som gör det möjligt att få en aktör att göra något 

den annars inte skulle gjort. I de flesta fall har organisationer större inflytande och förmåga att 

motstå påtryckningar, men intressenter har också en viss förmåga av detta (Coombs & 

Holladay: 2007:25).  

 

Till skillnad från större grupper kan mindre sammanhängande grupper bli mer effektiva. I en 

mindre grupp är varje medlem medveten om att gruppen kan komma att misslyckas utan den 

specifika medlemmen eftersom varje person i gruppen fyller en specifik position. Dessa 

grupper blir därmed större hot mot organisationer än stora, diffusa målgrupper. Det har blivit 

allt mer viktigt för PR-utövare att förstå allmänheten och känna igen olika typer av 

målgrupper (Grunig & Hunt, 1984:147f). Aktiva publics har definierats som en grupp 

individer som organiserar sig för att utöva påtryckningar på en organisation eller andra 

intressenter i ett specifikt syfte. Det är aktiva publics avsikt att utifrån förbättra funktioner 

inom organisationer, medan PR-utövare arbetar för att förbättra organisationsfunktioner 

inifrån. Därför är en av de största utmaningarna som organisationskommunikatörer står inför 

att lära sig förena de konkurrerande krafterna mellan aktivister och organisationerna som de 

utövar påtryckningar på. Att möta denna utmaning innebär ofta att kontinuerligt övervaka 

organisationens relevanta intressenter, särskilt de som är aktiva och antagonistiska. Det 

innebär att veta hur dessa intressenter uppfattar organisationen och hur de nås via olika 

kommunikationskanaler (Grunig, 1992:504ff).  

 

Redan på slutet av 90-talet blev Internet ett viktigt verktyg för aktivister. Förutom 

webbplatser så har andra framstående kanaler såsom listservrar, diskussionsgrupper och 

bloggar blivit vanliga plattformar hos aktivister. En listserver innebär en e-postlista som låter 

aktivister att skicka ett e-mail till alla på den listan. Aktivister iscensatte flera olika PR-

insatser långt innan företagen själva insåg betydelsen i användandet av PR och införlivade det 

i sin marknadskommunikation. Företagen lärde sig värdet av PR-aktiviteter utifrån 

aktivisterna (Coombs & Holladay, 2007:70ff). Internet har blivit en plats där tidigare 

orelaterade grupper kan organisera sig i sociala syften eller med andra specifika avsikter. 
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Framväxten av Internet har lett till att en ny plats skapats för en ny typ av intressenter, som 

uppkommit eftersom människor som är online interagerar med andra och därmed också 

påverkar varandras åsikter (Cozier & Witmer, 2001:621ff).  
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3. METOD 

Vårt val av metod har grundats i den form av kunskap vår studie har till syfte att frambringa. 

Enligt Hansson används kvalitativa metoder för att nå djupare eller bättre förståelse, som 

exempelvis förståelse av mänskligt beteende (2004:58). Det stämmer överens med det som vi 

vill åstadkomma med denna studie. 

 

3.1 Kvalitativ samtalsintervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer för att få en djupgående förståelse 

för hur de utvalda kommunerna uppfattar sitt strategiska arbete i sociala medier. Dessa har vi 

valt att genomföra per telefon. Intervjuer beskrivs som något utöver det vardagliga samtalet, 

då det är ett noggrant ifrågasättande och lyssnande, i syfte att utvinna kunskap om ett visst 

fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009a:3). Vi har styrt konversationen utifrån vårt syfte och 

frågeställningar, men har också haft som mål att låta respondenten svara någorlunda fritt för 

att vi ska få en bred uppfattning för hur respondenten ser på saker. Samtalsintervjuer beskrivs 

som ett interaktivt samtal mellan moderator och respondent, vilket resulterar i mer 

djupgående information. Det är ett effektivt tillvägagångsätt när man vill registrera svar som 

är oväntade. En av de viktigaste poängerna med metoden är att den ger möjlighet till 

uppföljning (Esaiasson et al., 2011:283). En intervju ska generera till förståelse för den 

intervjuades livsvärld, och det är nödvändigt att lyssna till både de uttryckliga 

beskrivningarna samt vad som sägs mellan raderna. Detta för att kunna ”skicka tillbaka” det 

underförstådda budskapet till respondenten och få bekräftelse om tolkningen är korrekt 

(Kvale & Brinkmann, 2009b:45).  

 

Vi har använt oss av en intervjuguide för att underlätta arbetet under själva intervjuerna. Det 

kan göras en liknelse mellan en intervju och ett vardagssamtal, men en professionell intervju 

inbegriper en särskild teknik. En sådan intervju inkluderar användandet av en intervjuguide, 

som fokuserar på specifika teman och innehåller förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 

2009b:43). Vi har varit noga med att förankra intervjufrågorna i teorin och i våra 

frågeställningar. Enligt Ryen är det inget som hindrar att forskaren strukturerar upp intervjun 

med hjälp av en intervjuguide för att samla in just den informationen som hen i förväg vet 

behövs (2004:44). Vi anser att det är forskaren som har den största kunskapen om sin egen 

studies syfte, och enligt Ryen hjälper en i förväg utarbetad intervjuguide forskaren att undvika 

insamling av onödig information som inte är till hjälp för studien (2004:44). Trots att vi utgått 

från en strukturerad intervjuguide har vi anammat en halvstrukturerad intervjustil. Ryen 
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menar att en sådan intervju kännetecknas av att forskaren på förhand ställt upp huvudfrågor 

och teman, men har en dynamisk intervjuteknik där frågornas formulering och ordningsföljd 

inte bestämts i detalj (2004:46). På så vis tror vi att intervjuerna ter sig mer som vanliga 

samtal, men med bestämda avsikter. 

 

3.2 Urval av kommuner 

Våra urval har genomgående präglats av att vår studie är kvalitativ. Vid en kvalitativ studie 

borde forskaren göra ett urval som innehåller så många olika slags kvaliteter som möjligt. Om 

urvalet då skulle göras slumpmässigt skulle de vanligaste kvaliteterna i populationen 

dominera urvalet och därför finns det en risk att mindre vanliga kvaliteter inte kommer med i 

urvalet. Därför väljer man en strategisk urvalsmetod (Eneroth, 1984:169ff). Det strategiska 

urvalet har grundats i en övergripande omvärldsbevakning på Internet då vi sökte kommuner 

som är aktiva i båda av de vanligaste sociala medier, det vill säga Twitter och Facebook. Vi 

försökte få en geografisk spridning i urvalet av kommuner men under omvärldsbevakningen 

observerade vi att det i stor utsträckning var kommuner som låg nära en storstad som var 

aktiva i sociala medier och därför kunde bidra mest till vår studie. Enligt Ryen måste vi vara 

noga med att välja miljöer där det vi vill studera verkligen kan studeras (2004:71). På så vis 

valde vi kommunerna Järfälla, Katrineholm, Karlstad och Leksand. 

 

3.3 Urval av respondenter 

Vid valet av respondenter har vi återigen gjort ett strategiskt urval, då syftet för vår studie inte 

är att urvalet ska vara en miniatyr av populationen. Avsikten med kvalitativa intervjuer är inte 

att frambringa statistiskt generaliserbar kunskap, som i kvantitativa analyser, och därför finns 

det ingen anledning att göra ett slumpmässigt urval (Ryen, 2004:77). 

 

Vi har valt personer i kommunerna som på det ena eller andra sättet är ansvariga för 

kommunens aktivitet på sociala medier, alltså de personer som för vår studie sitter med 

relevant kunskap och insyn. Avsikten vid kvalitativa intervjuer är att ta del av handlingar och 

händelser som har relevans för studiens problemställning, och därför är tillgången till den 

enskilt intervjuade och hennes synsätt ytterst centralt (Ryen, 2004:77). 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

För att vår studie skulle få en god intern validitet har vi varit noggranna med vårt urval och 

enbart valt kommuner som vi sett varit aktiva i sociala medier. För att säkerhetsställa det 



	   19	  

gjorde vi en omvärldsbevakning innan de valda kommunerna tillfrågades till intervju. Vi har 

även varit noggranna med att intervjua rätt person på rätt kommun, och med det menar vi den 

person som är ansvarig för kommunens arbete med sociala medier. Detta för att personen i 

fråga har rätt kunskap för att kunna besvara vår studies frågeställningar. Vi har därmed haft 

kontakt med varje kommuns kommunikationsavdelning som sedan hänvisat oss vidare till rätt 

person. Vi anser därför att det inte finns andra personer än just de vi har intervjuat som kunnat 

ge oss bättre svar på våra frågeställningar. För att stärka validiteten ytterligare har vi förankrat 

våra intervjufrågor i både teorin och frågeställningarna. Detta för att vi ska kunna påvisa att vi 

undersöker det vi påstår att vi undersöker, vilket enligt Esaiasson et al. är ett av kraven till 

god validitet (2011:63).  

 

Eftersom vår studie är av kvalitativ art och studerar endast fyra kommuners uppfattning om 

sitt arbete i sociala medier är vårt syfte inte att tillämpa generalisering, vilket enligt Esaiasson 

et al. innebär att forskningsresultatet går att tillämpa på en större population än den som 

undersöks (2011:64). Företrädare till kvalitativa studier tar ibland avstånd till generalisering, 

då det är ett sådant pass omdiskuterat ämne, med både blandade och motstridiga åsikter. Vissa 

anser att generalisering är omöjlig. I den mest extrema åsikten anses de studerande fenomenen 

som helt unika, i betydelsen att de inte kan ha något samband med något annat (Hansson, 

2004:20). Vi syftar inte till att generalisera i vår studie men samtidigt anser vi inte att våra 

studieobjekt är helt och hållet unika, utan snarare att det går att utläsa och säga någonting om 

andra kommuner.  

 

Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel (Esaiasson et al., 

2011:70). Vi har spelat in alla intervjuer för att undvika slumpmässiga fel i insamlandet av 

material. Genom detta har vi kunnat gå tillbaka i inspelningarna för att inte missa något 

relevant eller viktigt som den intervjuade sagt. Vi har även bifogat intervjumanualen samt 

beskrivit i metoddelen hur vi gått tillväga med studien. Detta för att underlätta granskning, att 

studien ska kunna replikeras samt ge förståelse till läsaren. 

 

3.5 Metodproblem 

Under genomförandet av vår studie stötte vi på några mindre metodproblem som vi anser är 

viktiga att ta upp. Vår ursprungliga tanke var att ha en geografisk spridning av kommunerna 

för att få med så många kvaliteter som möjligt. Vi upptäckte dock under vår 

omvärldsbevakning att kommuner belägna nära storstäder är mer aktiva i sociala medier. Vi 
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anser dock inte att detta har försämrat vårt resultat, då vi istället fått riklig och tillräcklig 

information från de kommuner som varit väl insatta i ämnet. Vi kontaktade fyra kommuner, 

Leksand, Umeå, Järfälla och Katrineholms kommun. Det blev ett bortfall av dessa då Umeå 

inte gav oss något svar alls. Detta var dock inget större problem då vi kontaktade Karlstad 

istället och fick en inbokad intervju direkt.  

 

Ett annat metodproblem vi stött på var under telefonintervjuerna. Vid personlig kontakt är det 

lättare att ställa följdfrågor när man har ögonkontakt och ser respondentens kroppsspråk. Det 

kunde därför bli svårigheter via telefonen att gå till botten med en fråga. Intervjun blev kanske 

mer ytlig jämfört med ett direkt möte. Även själva inspelningen av intervjuerna kunde leda till 

problem då ljudbortfall ledde till att den intervjuades röst inte hördes. Enligt vår bedömning 

var det dock i sammanhanget inte något väsentligt material som föll bort. 

 

3.6 Genomförande av studie 

Vår studie började med en övergripande omvärldsbevakning för att hitta lämpliga kommuner. 

Vi valde ut fyra stycken som var aktiva på både Facebook och Twitter. Det var under denna 

omvärldsbevakning som vi insåg att Facebook och Twitter är två av de mest använda 

kanalerna bland kommuner i Sverige, och därför valde vi att fokusera på dem.  

 

Vi kontaktade sedan kommunikationsavdelningarna på Leksand, Umeå, Järfälla och 

Katrineholms kommun via mail där vi presenterade oss själva och vår studie samt bad om att 

bli hänvisade till ansvarig person för sociala medier. Tre av dessa kommuner tackade ja, 

medan Umeå inte gav oss något svar alls. Vi valde då att kontakta Karlstad istället där vi fick 

ett positivt svar direkt. Samtliga kommuner gav oss bra respons på studien, visade intresse 

och hänvisade oss till rätt person som vi bokade datum och tid med.  

 

På grund av det långa avståndet till samtliga kommuner valde vi att genomföra intervjuerna 

per telefon. Vi förberedde dessa genom att utforma en intervjuguide. Där ingick inledande 

frågor om respondentens bakgrund och deras arbete. Sedan gick vi vidare mot själva 

undersökningens fokus där vi sorterade frågorna under olika teman. Vi hade även förberett 

vissa följdfrågor men vi frångick ibland dessa och andra ordinarie frågor för att anpassa oss 

efter respondentens svar. Ryen hävdar att en alldeles för fast struktur under intervjun kan leda 

till att samtalet blir odynamiskt och låser interaktion vilken kan leda till att forskaren blir 

mindre uppmärksam (2004:44). Vi spelade in intervjuerna för att sedan transkribera dem 
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dagarna efter samtalen. Under transkriberingen uppstod i ett fåtal fall frågetecken om vad 

intervjupersonen menat i intervjun. I dessa fall kontaktades intervjupersonen igen för att ge 

dem en chans att förklara hur de menat i specifika formuleringar. Resultatet presenterades 

frågeställning för frågeställning i en flytande text med kärnfulla citat, därefter lades vår 

analys, slutsatser och egna reflektioner fram i egna kapitel.  
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4. BAKGRUND 

I bakgrunden presenterar vi kortfattat de deltagande kommunerna samt de respondenter som 

vi intervjuat. 

 

4.1 Presentation av deltagande kommuner 

 

Järfälla kommun 

Järfälla är en kommun i Uppland, Stockholms län. Kommunen är 54 km2 och har 67 329 

invånare (2012). Kommuncentrum är Jakobsberg (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

Karlstads kommun 

Karlstad är en kommun i Värmland, Värmlands län. Kommunen är 1 165 km2 och har 86 409 

invånare (2012). Centralorten i kommunen är Karlstad (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

Katrineholms kommun 

Katrineholm är en kommun i Södermanland, Södermanlands län. Kommunen är 1 025 km2 

och har 32 409 invånare (2012). Centralorten i kommunen är Katrineholm 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

 

Leksands kommun 

Leksand är en kommun i Dalarna, Dalarnas län. Kommunen är 1 225 km2 och har 15 238 

invånare (2012). Centralorten i kommunen är Leksand (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

4.2 Presentation av respondenter 

 

Emma Kraft 

Emma Kraft är sedan tre år tillbaka kommunikatör på Karlstads kommun. 40 procent av 

hennes tjänst ägnar hon åt sociala medier där hon är ansvarig för kommunens konton. 

Resterande 60 procent arbetar hon traditionellt med kommunikation. 

 

Jessica Dalman 

Jessica Dalman är internkommunikatör på Leksands kommun. Hon har tillsammans med 

externkommunikatören ansvar för de sociala medier som kommunen använder sig av. 
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Jessica Sjögren 

Jessica Sjögren är kommunikatör på Katrineholms kommun. Hon har jobbat traditionellt med 

kommunikation i tolv år, och är sedan några år tillbaka ansvarig för sociala medier på 

kommunen. 

 

Vian Tahir 

Vian Tahir arbetar som pressekreterare på Järfälla kommun. Där arbetar hon med kommunens 

pressrum, agerar råd och stöd vid mediakontakter samt är ansvarig för de sociala medierna. 
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5. RESULTAT 

För att ge en strukturerad överblick redovisas resultatet frågeställning för frågeställning. 

Samtalsintervjuerna redovisas i flytande text där vi även lyfter in relevanta citat.  

 

5.1 Hur beskriver de utvalda kommunerna sitt strategiska arbete i sociala medier? 

 

5.1.1 Att finnas för medborgarna 

Respektive tillfrågad kommun har en kommunikatör som har huvudsakligt ansvar för sociala 

medier. Gemensamt för samtliga kommuner är att de använder Facebook och Twitter som 

främsta sociala medier. Andra sociala medier som inte används i lika stor utsträckning är 

YouTube, flickr och bloggar. Flera av kommunerna har olika konton för olika ändamål i 

sociala medier, såsom det kommunövergripande kontot, bibliotek, skolor, idrott samt konton 

för olika förvaltningar och enheter. I vissa fall har kommunikationsavdelningen det 

övergripande ansvaret för samtliga konton, medan det i andra fall är de olika verksamheterna 

och förvaltningarna som har huvudansvaret för sina egna konton. 

 

Kommunerna lägger olika mycket tid på sitt arbete i sociala medier. En kommun uppger att 

den ansvariga kommunikatören lägger 40 procent av sin heltid på arbetet med sociala medier, 

medan andra inte har någon särskild planerad tid för aktiviteter i just sociala medier utan 

justerar aktiviteten efter vad som är aktuellt överlag just då. Flera kommuner uppger att de 

började använda sociala medier för att de upptäckte att deras medborgare i allt större 

utsträckning fanns i de kanalerna. De uppger även att det är viktigt för dem att finnas på 

samma arenor som deras medborgare för att komma dem närmare, få ökad öppenhet, skapa 

mer personliga relationer, ge dem god service och föra dialog. Jessica Dalman vid Leksands 

kommun menar att de märker skillnad idag jämfört med tio år sedan då det var mer naturligt 

att ringa eller gå till kommunhuset. Nu vill medborgarna ha andra sätt att kontakta 

kommunen. Jessica Sjögren, informatör vid Katrineholms kommun säger att en av deras 

främsta anledningar var att visa vad kommunen egentligen gör. Jessica berättar vidare: ”Och 

det var ju mer utifrån att vår kommunchef såg potential i att nå andra människor än vi kan nå 

genom webb och annonser”.  

 

De strategiska orsakerna till att verka i sociala medier skiljer sig åt kommunerna emellan. 

Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun upplever att det i början var ett experiment, att 

deras strategi var att vara först ut, att synas och att driva utvecklingen framåt. Nu befinner sig 
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dock kommunen mitt uppe i ett strategiarbete där den strategiska planen ska revideras. Det 

beror på att de flesta kommuner finns i sociala medier idag och det därför gäller att strukturera 

arbetet och fastställa vad alla ska säga och hur det ska sägas. Järfälla kommun går på en 

liknande linje då deras utgångspunkt var att de skulle prova. Vian Tahir, ansvarig för sociala 

medier vid Järfälla kommun, uppger att de fortfarande inte har någon uttalad strategi utan 

fortfarande provar sig fram. Hon påpekar dock att de ändå har vissa saker som de har ringat in 

och sagt att de ska tänka på i arbetet med sociala medier, men att det inte är något som de satt 

på print. Hon hänvisar till att det har att göra med att kommunen har en övergripande 

kundtjänst som kommit långt i utvecklingen. Det pågår diskussioner inom kommunen om 

vem som ska driva arbetet med sociala medier, kommunikationsenheten, kundtjänsten eller en 

uppdelning dem emellan.  

 

”Ja, det har ju varit helt enkelt för att vi var nyfikna och ville prova  

och se hur kanalen skulle fungera för oss och vad vi skulle få ut av det.  

Så det var ingen strategi från början, utan det var för att vi skulle prova” 

– Vian Tahir, Järfälla kommun 

 

Leksands kommun har flera olika mål som de vill uppnå med sociala medier, ett av dem är att 

informera medborgarna, medan Karlstads kommun tog fram riktlinjer och strategier redan 

innan de startade deras konton.  

 

”Det handlar om att vi ska finnas där för medborgarna där medborgarna  

finns. Vi ska hänga med i utvecklingen och använda oss av nya kanaler 

 som dyker upp och att vi ska jobba utifrån den typen av kanal” 

– Emma Kraft, Karlstads kommun 

 

Flera kommuner uppger att de utformat och använder sig av kommunikationspolicys i deras 

arbete med sociala medier. Jessica Dalman vid Leksands kommun berättar att de har ett visst 

förhållningssätt online som handlar om att vara trovärdig, noggrann, tydlig, professionell, 

objektiv och använda ett korrekt språk. Jessica fortsätter att berätta: 

 

”Vi har riktlinjer för sociala medier. Det handlar lite om att det är 

kommunikationsavdelningen som har ansvaret över sociala medier 

i Leksands kommun” 
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Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun är inne på samma linje då hon poängterar att ett 

enkelt och tydligt språk är viktigt i sociala medier. Emma Kraft vid Karlstads kommun anser 

att det är viktigt att anpassa sig efter den kanal de verkar i. Emma tar upp ett exempel om 

Facebook och berättar att kommunen måste vara som alla andra i den kanalen för att passa in i 

nyhetsflödet bland vännernas statusuppdateringar. Järfällas kommunikationspolicy i sociala 

medier handlar snarare om offentlighetsprincipen och att de sköter arkivering på ett korrekt 

sätt. Flera kommuner har även riktlinjer gällande aktivitet och med vilken frekvens de ska 

svara på frågor och feedback. 

 

5.1.2 Användningsområden för sociala medier 

Kommunerna beskriver olika användningsområden för hur de använder sociala medier. Flera 

anger Facebook som deras främsta kanal inom sociala medier. De flesta av kommunerna 

uppger att det beror på att flest människor finns där och att de därför når flest medborgare på 

Facebook. Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun förklarar: ”Vi fokuserar framför allt på 

Facebook, för det är där vi upplever att dialogen med den vanliga medborgaren och 

människan hamnar”.  

 

Twitter är också en kanal som samtliga kommuner finns på och använder av olika 

anledningar. Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun nämner att en anledning till att de 

finns på Twitter är för att kommunen är en genvägsknut. 

 

”Vi får kontakt med ganska många personer som twittrar om att de sitter fast i 

Katrineholm och väntar på tåget och sådär. Därför vill passa på att 

marknadsföra Katrineholm, alltså få ut vårt varumärke. Och välkomna personer 

som säger att de kommer hit på föreläsningar och sådär” 

– Jessica Sjögren, Katrineholms kommun 

 

Både Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun och Vian Tahir vid Järfälla kommun har 

observerat att det finns många inflytelserika personer inom media på Twitter och därför 

fokuserar de inte enbart på att nå medborgarna i den egna kommunen. De arbetar även för att 

nå ambassadörer och har ett mer PR-fokus gentemot journalister. Jessica Dalman vid 

Leksands kommun uppger att de finns på Twitter på allmän begäran och fortfarande letar efter 

sin identitet där.  
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”Vi har ju en tanke att Twitter är en kanal att få fram, förenkla och förmedla  

information och få kontakt, men det har vi inte utvecklat än. Men det är ju skillnad 

mellan kanalerna, det är ju just Facebook vi anser att vi når fram bäst. Det känns 

som att det är de människor som är intresserade som använder sig av Twitter” 

– Jessica Dalman, Leksands kommun 

 

Samtliga kommuner uppger att de omvärldsbevakar på ett eller annat sätt. Twitter visar sig 

vara det huvudsakliga verktyget för omvärldsbevakning, och vissa använder det på ett mer 

strukturerat sätt än andra. Vian Tahir, Järfälla kommun, och Jessica Sjögren, Katrineholms 

kommun, uppger att de använder sig av en bevakningstjänst som tittar på om det skrivs något 

om kommunen som inte nödvändigtvis är riktat direkt till dem, det vill säga att de endast blir 

omnämnda. Jessica Sjögren uppger dock att de ser potential till förbättring, hon säger: ”Men 

det känner att vi kan bli bättre på är att lyssna mer aktivt om Katrineholm i andra 

sammanhang, se diskussioner som blossar upp”. Emma Kraft, kommunikatör vid Karlstads 

kommun,  är inne på samma linje och tycker att det finns utrymme för förbättring inom 

omvärldsbevakning. Emma uppger att de följer andra kommuner och myndigheter på Twitter, 

men att de planerar att i framtiden prenumerera på en bevakningstjänst på sociala medier då 

de i dagsläget bara har en för traditionella medier. Vian Tahir, Järfälla kommun, uppger att de 

aktivt valt att inte använda sig av omvärldsbevakningstjänster för övriga sociala medier. Detta 

på grund av att det skulle innebära att kommunen behöver ta ställning till huruvida de ska 

agera eller inte varje gång något skrivs.  

 

5.1.3 Utvärdering 

Ingen av de utvalda kommunerna har en strukturerad utvärdering av arbetet i sociala medier, 

men alla försöker dock föra muntliga och lösa utvärderingar kring specifika händelser och 

inlägg. Jessica Dalman på Leksands kommun beskriver att de ganska frekvent gör korta och 

snabba utvärderingar. Tillsammans med hennes kollega diskuterar de vilka inlägg som funkat 

bäst samt hur de ska komma igenom mediabruset. Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun 

uppger att de bland annat försöker utvärdera hur de ska hinna svara på kommentarer i tid, men 

att den delen skulle kunna utvecklas och bli bättre.  

 

”Men lite känner vi väl att sätta upp mål och utvärdera är något som vi behöver 

ha mer strukturerat. Det ingår i det här strategiarbetet som vi gör nu. Det finns 
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så många olika sätt att utvärdera och så vi behöver fokusera på det vi ska titta 

på helt enkelt.”                                   

– Jessica Sjögren, Katrineholms kommun 

 

Emma Kraft, Karlstads kommun, beskriver det snarare som att de följer upp vissa saker än att 

de utvärderar. De berättar dock att de har planer på att införa en ordentlig utvärdering till sin 

nya politiksida, en mötesplats för lokala politiker och medborgare. Där kommer det innehålla 

bland annat statistik, åldersfördelning, respons på inlägg samt hur många som gillat sidan.  

 

5.2 Hur beskriver de utvalda kommunerna att de arbetar i sociala medier för 

att bemöta feedback och frågor från sina intressenter? 

 

5.2.1 Att bemöta feedback och frågor  

Samtliga kommuner har som ambition att svara på inkomna kommentarer på sociala medier 

inom det närmaste dygnet. Jessica Sjögren, Katrineholms kommun, beskriver att de försöker 

svara direkt samt att de har ett roterande ansvarsschema till att svara på kommentarer. Varje 

person har det ansvaret var fjärde vecka. Respektive intervjuad person beskriver också att då 

de inte kan besvara frågor direkt bekräftar de ändå kommentaren och meddelar att frågan 

skickats vidare till aktuell förvaltning som kan ge ett mer utförligt svar.  

”Vi ska finnas där och kunna svara mellan 8-17 på vardagar, och helt svara inom 

24 timmar. Men ett svar kan också vara att ’jag kan tyvärr inte svara på din fråga 

just nu, men jag har vidarebefordrat det till en person och återkommer’.” 

                                                              – Jessica Sjögren, Katrineholms kommun 

Flera kommuner har även som riktlinje att de ska svara med för- och efternamn samt titel och 

förvaltning, så att det blir tydligt för de som frågar vem det är de pratar med. 

 

De flesta av intervjupersonerna är överens om att alla frågor och feedback ska besvaras, men 

att det ändå beror på situationen. Vian Tahir på Järfälla kommun menar att det är en speciell 

situation när en kommentar inte är riktad direkt till kommunen. När kommunen endast blivit 

omnämnd kanske det handlar om att personen i fråga endast uttryckt en åsikt och att det då 

kan vara direkt skadligt att gå in och besvara. Hon fortsätter att berätta ”Det är ju att man 

uppfattas som någon slags övervakande myndighet, att personen i fråga upplever någon slags 
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irritation att vi kommenterar på någonting som inte ställts eller sagts direkt till oss”. Jessica 

Dalman vid Leksands kommun är inne på samma spår och hon berättar att det är svårt att 

avgöra, särskilt på Twitter, om ett svar krävs när det bara gäller enkla kommentarer där en 

person nämnt kommunen. Både negativ och positiv feedback besvaras dock överlag av 

samtliga kommuner. Vian Tahir vid Järfälla kommun utgår från att kommunen oftast kan göra 

något åt feedbacken fastän den är negativ. Hon förklarar: ”Man kan exempelvis föreslå att 

personen skickar in ett förslag till politiker och ibland så är det en fråga som egentligen 

handlar om en felanmälan som måste göras, så det beror lite på vad det är”. Jessica Sjögren, 

Katrineholms kommun, menar att det ofta kan vara samma personer som lämnar negativ 

feedback och ”bara häver ur sig”, vilket är svårt att bemöta. Där väljer kommunen att inte 

alltid svara. Hon uppger att det händer att de plockar bort kommentarer från deras Facebook-

sida, men att det endast händer då någon skrivit något kränkande, hängt ut någon med namn 

eller brutit mot någon lag. Emma Kraft på Karlstads kommun betonar att de alltid besvarar 

frågor och feedback i sociala medier med en öppen och trevlig ton, bekräftar den frågande och 

säger att kommunen tar till sig av feedbacken oavsett om den är positiv eller negativ. Jessica 

Dalman på Leksands kommun berättar: 

 

”Vi försöker verkligen svara på allt men om det blir riktigt stora debatter 

så kanske vi tackar alla för deras synpunkter och kommer ta med dem i vårt 

fortsatta arbete. Det blir ett mer kollektivt svar då” 

 

Leksands kommun uppmuntrar människor till att höra av sig då de är kritiska till kommunen, 

och uppger också att de alltid försöker bjuda in till debatt. Detta för att kommunen ska kunna 

ta till sig av den feedback som ges och hantera den därefter. En fördel med sociala medier 

som flera kommuner är överens om är att då kommunen svarar på en fråga ser fler svaret och 

tar del av det. Jessica Sjögren vid Katrineholms kommun anser att det är mycket viktigt att de 

tack vare sociala medier på ett smidigt sätt kan bemöta, svara och argumentera med 

medborgarna. Speciellt då grupper bildas på grund av att flera individer upprörs av samma 

saker. Då kan kommunen gå in och till exempel förklara bakgrunden till olika beslut som 

upprört medborgarna. 

 

5.2.2 Vem talar vi med? 

Flertalet av intervjupersonerna menar att det är svårt som kommun att målgruppsanpassa 

överhuvudtaget då den information som de vill få ut oftast är relevant för alla deras 
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medborgare. Emma Kraft vid Karlstads kommun är den enda kommunen som uttryckligen 

säger att de har med ett målgruppsanpassat språk i sina riktlinjer för kommunikation. Samtliga 

intervjupersoner försöker dock tänka på vilken kanal de ska använda beroende på vilken 

målgrupp de vill nå.  

”När kommunens Facebook-sida startades så hoppades vi på att nå till en yngre 

målgrupp, och då menar jag unga, som går i gymnasiet. Men där har vi ju märkt 

att de inte alls är lika benägna eller intresserade vad vi i kommunen gör i 

sociala medier. Däremot har vi märkt att den gruppen som är mest engagerade 

där, är småbarnsföräldrar, människor från 30 år och uppåt.” 

                                                              – Jessica Dalman, Leksand Kommun 

Jessica Sjögren på Katrineholms kommun beskriver att de just nu definierar sina olika 

målgrupper och att de vill försöka engagera dem som finns på sociala medier. De syftar också 

till att ungdomar är svårare att nå och engagera, Jessica säger: ”Då kanske vi måste skruva lite 

på kommunikationen för att nå, vi kanske måste börja använda Instagram till exempel”. 

Flertalet av kommunerna har ingen uttänkt strategi i användandet av målgruppsanpassning, 

men syftar dock till att det är något som de vill utveckla och bli bättre på. 

5.2.3 Utmaningar och möjligheter 

Flera av intervjupersonerna anser att sociala medier har förändrat förutsättningen till 

kommunikation till deras målgrupp genom att bland annat underlätta möjligheten för dialog. 

 

”Det blir som ett möte med alla de som finns där. Dels får de dialog med oss 

men vi har också märkt att de får dialog med varandra på vår Facebook-sida. 

Den ena tycker någonting och den andra något annat, också blir det ett samtal 

kring det” 

– Jessica Dalman, Leksands kommun 

 

Jessica Sjögren på Katrineholms kommun poängterar att de inte har kunnat föra dialog på det 

här sättet förut, då de använt sig av kanaler som endast skapat envägskommunikation. Hon 

anser att en av fördelarna med sociala medier är att kommunen når många fler och att det 

skapas möjlighet till att ge kommunen ett ansikte. Det blir personligt och mänskligt och andra 

personer än tidigare nås. Vian Tahir vid Järfälla kommun ser dock mer skeptiskt på detta. Hon 

anser att det läggs för stor vikt vid att sociala medier, främst Twitter, är en kanal för dialog 



	   31	  

med kommuninvånarna med tanke på den statistik på antal användare som finns. Hon menar 

att man kan se att 90 procent av Sveriges befolkning inte finns på Twitter och att det då 

innebär att 90 procent av kommunens medborgare inte heller finns där. Därför är inte Twitter 

och Facebook de första kanalerna då kommunen vill få in exempelvis synpunkter från 

medborgarna. På samma sätt gäller det då man får positiv feedback för hur kommunen arbetar 

med sociala medier – kommunen bör ha i åtanke att de som följer dem mycket väl kan tillhöra 

den grupp människor som är väl insatta och intresserade av sociala medier. Hon poängterar att 

det inte nödvändigvist speglar vad alla Järfälla-bor tycker och att kommuner bör ta hänsyn till 

det. Däremot betonar hon att sociala medier kan vara ett bra komplement till 

kommunikationsarbetet i krissituationer. 

 

En annan möjlighet som intervjupersonerna har observerat är snabbheten som sociala medier 

för med sig. De nämner bland annat att det går snabbt att få ut information, och att det är 

särskilt praktiskt i krissituationer. Dessutom har många medborgare sociala medier i mobilen 

nu för tiden vilket gör att kommunerna kan nå sin målgrupp i nästan realtid. Emma Kraft på 

Karlstads kommun ser snabbheten även som en utmaning. Det snabba mediet har även skapat 

ett ökat behov av snabbhet, både i sociala medier och i traditionella medier. Hon förklarar: 

 

”Men det kan ju vara att man behöver komma till skott, man har kortare tid  

på sig att fundera och planera. Framför allt så sprids det till väldigt många 

om en person är öppen med det han eller hon tycker är negativt” 

 

Även hon poängterar dock att sociala medier och deras snabbhet har visat sig vara effektivt 

vid kriskommunikation. Hon ger ett exempel på då Karlstad drabbades av en kris. En 

privatperson skrev på en av deras sociala kanaler att hen saknade vatten, och genom andra 

medborgares kommentarer kunde kommunen då lokalisera läckan och laga den innan vattnet 

försvunnit helt. Det är också vid tillfällen som kriser, mindre kriser eller vid allmän 

störningsinformation som kommunen fått som mest beröm för sin närvaro i sociala medier. 

Hon nämner dock att situationen hade varit annorlunda om vattnet hade försvunnit helt och de 

hade behövt gå ut till alla medborgare med rekommendationer om att koka vattnet. Jessica 

Dalman på Leksands kommun poängterar dock att även om alla inte nås av informationen så 

väljer väldigt många människor att dela med sig av den information som kommunen lägger ut 

på deras Facebook-sida, exempelvis vid en krissituation.  
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”Dels så vill vi ju komma ut med information men sen så är det jätteviktigt 

med den här närvaron, att vi faktiskt finns där för att svara på frågor” 

– Jessica Dalman, Leksands kommun 

 

Vian Tahir vid Järfälla kommun poängterar att alla Järfälla-bor inte finns på sociala medier, 

och av de som finns där följer inte alla kommunen. På så vis förlitar sig inte kommunen på 

enbart sociala medier för att förhindra att exempelvis ett rykte sprids. I sådana situationer ser 

Leksands kommun sociala medier som en möjlighet att förklara hur en situation faktiskt 

ligger till. Att både föra ut egen information och ge svar på oroliga frågor kan förhindra 

rykten. Jessica Dalman vid kommunen berättar: 

 

”En annan del av det där är ju att vi finns lättillgängliga på sociala medier 

så hoppas vi att människor kan höra av sig till oss och det märker vi ju också 

att de gör, ungefär ’jag har hört det här, stämmer det verkligen?’” 

 

Emma Kraft vid Karlstads kommun anser att de tack vare sociala medier har otroligt bra 

möjligheter att skapa förtroende och bemöta kritik och rykten. ”Bara det att vi visar oss och 

svarar på allt och visar att vi faktiskt tar till oss det tror jag gör att medborgarnas förtroende 

för oss ökar” förklarar Emma. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras intervjusvaren varvat med teoretiska kopplingar. För att göra det 

tydligt redovisas frågeställningarna var för sig. 

 

6.1 Analys av hur de utvalda kommunerna beskriver sitt strategiska arbete i sociala 

medier 

Flera av intervjupersonerna poängterar vikten av att finnas i de kanaler där medborgarna 

finns, även så i sociala medier. Tack vare sociala medier uppger kommunerna att de kan 

skapa mer personliga relationer och få ökad öppenhet. Detta stämmer väl överens med det 

Larsson säger. Han menar att den datormedierade kommunikationen nu tenderar att slå ut 

traditionella medier både då det gäller intern och extern kommunikation. Kommunikation har 

tack vare teknik- och informationsutvecklingen gått från massinriktad kommunikation till mer 

individanpassad och personlig kommunikation (2008:212). 

 

Intervjupersonerna uppger även att en av anledningarna till att de finns på sociala medier är 

möjligheten till att föra dialog med sina intressenter. De har upptäckt att ett nytt behov av 

kontakt uppstått tack vare den nya teknologin och de nya medierna. Inom PR-teorin har 

dialog blivit ett allt vanligare begrepp, mycket tack vare det föränderliga Internet och de 

sociala medierna (Theunissen & Noordin, 2011:5). Enligt Taylor och Kent innebär dialog att 

skapa ärliga och ömsesidigt fördelaktiga relation med individer snarare än med grupper 

(2006:354). Detta stämmer också väl överens med det kommunerna menar att sociala medier 

bidrar till – öppenhet och personligare relationer. Det kan betyda att kommunerna har ett 

tvåvägs-symmetrisk ideal på kommunikation och sociala medier. Tvåvägs-symmetrisk 

kommunikation innebär också att förstå och kommunicera med sina intressenter snarare än att 

övertala dem (Grunig & Grunig, 1992:289). Det betyder alltså att relationen är i fokus snarare 

än att sälja en produkt. Dock nämner flera kommuner att de använder sociala medier för att 

informera medborgarna, bland annat för att visa vad kommunen egentligen gör. Det stämmer 

väl överens med det Grunig och Hunt förklarar att informationsmodellen går ut på (1984:21). 

Trots att kommunerna utbildar medborgarna genom att ge dem ren information om 

organisationen skapas det via sociala mediers inbyggda funktioner ändå interaktion med 

intressenterna. Enligt Waters et al. hjälper interaktion med individer organisationer att 

utveckla viktiga relationer (2009:103). Theunissen och Noordin påpekar att ömsesidighet inte 

innebär jämställda relationer då det alltid finns en part som är mer kunnig, mer sårbar eller 

mer mäktig än den andra (2011:9). Det kan kopplas till hur relationen mellan kommunerna 
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och deras intressenter är, då kommunerna har en maktposition som hindrar relationerna med 

intressenterna att bli helt jämlika. Relationerna som kommunerna har med sina intressenter 

stämmer därför bättre överens med den tvåvägs-asymmetriska modellen, där det snarare 

handlar om att påverka intressenterna än att ha helt jämställda relationer (Grunig & Grunig, 

1992:289). 

 

De flesta intervjupersonerna uppger att de inte hade någon strategisk plan med att börja 

använda sociala medier. De uppger att de bland annat såg det som ett experiment, att de ville 

testa och att de ville följa med i utvecklingen. Strategisk kommunikation uppges dock vara en 

avgörande gren inom PR-teorin och syftar till att fokusera arbetet, förbättra effektiviteten och 

uppmuntrar till proaktivitet genom att tvinga organisationen att titta på framtida behov och 

förhindra kriser (Gregory, 2009:175). Med andra ord innebär brister i det strategiska 

tänkandet att organisationer inte kan utnyttja kanalens fulla potential. Flera av 

intervjupersonerna uppger även att de inte har någon särskild planerad tid till arbete med 

specifikt sociala medier. Inom några kommuner är det dessutom oklart vem som ska driva 

arbetet med sociala medier, och det pågår diskussioner om det ska fortsätta ligga på 

kommunikationsavdelningens ansvar eller om en kundtjänst ska ta över. Organisationer bör 

strukturera upp sitt arbete genom att definiera de mål som ska uppnås, vilken målgrupp 

organisationen vill nå, vad som ska sägas och i vilket kanal det ska sägas (Gregory, 

2009:177). Det är dock svårt för kommunerna att uppnå då de flesta inte har någon strategisk 

plan i sociala medier. Gregory menar att även utvärdering är en viktig del i den strategiska 

kommunikationen för att se om de övergripande målen har uppnåtts. Utvärdering bör även ske 

regelbundet under arbetets gång för att se att det går åt rätt håll (2009:193). Ingen av 

intervjupersonerna uppger att deras kommuner gör strukturerade utvärderingar av arbetet i 

sociala medier, men att de däremot gör korta, muntliga och lösa utvärderingar kring specifika 

händelser och inlägg. Några kommuner utrycker en önskan om att den delen ska utvecklas 

och bli bättre. Detta hänger dock ihop med att de flesta kommunerna inte har en strategisk 

plan för sitt arbete i sociala medier, då utvärdering är en väsentlig del inom den strategiska 

kommunikationen (Gregory, 2009:193). Vissa av intervjupersonerna uppger att de justerar 

aktiviteten i sociala medier efter vad som är aktuellt överlag. De flesta intervjupersoner säger 

dock att de i framtiden vill bli mer strategiska och utveckla sättet de arbetar med sociala 

medier.   
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Intervjupersonerna beskriver att de har olika användningsområden för de olika kanalerna 

inom sociala medier. Facebook är en kanal som en av intervjupersonerna nämner är den kanal 

där dialogen med den vanliga medborgaren hamnar, samt att de flesta kommunerna anser att 

det är där de når flest medborgare. Enligt Waters et al. har Facebook goda verktyg för 

relationsutvecklande för relationer. Varje dag registrerar 250 000 människor sig på Facebook, 

vilket gör det svårt att förneka den potential för dialog och relationsskapande som kanalen 

erbjuder (2009:102). Samtliga kommuner uppger att de använder Twitter för 

omvärldsbevakning, vissa mer strukturerat än andra med hjälp av exempelvis 

bevakningstjänster. Det är lätt att få kontakt med människor som skriver om kommunen på 

Twitter. En intervjuperson nämner att de vid sådana tillfällen passar på att marknadsföra 

kommunen. Flera intervjupersoner uppger även att Twitter är en kanal där många 

inflytelserika personer inom media verkar, och att de därför inte bara försöker nå 

medborgarna i den egna kommunen utan även andra människor. Några nämner även att de 

därför har ett mer PR-fokus på Twitter. En intervjuperson berättar även att de ser Twitter som 

en kanal där de kan få fram, förenkla och förmedla information, men att det inte är lika 

utvecklat som Facebook än. Det ligger i linje med det Lovejoy, Waters och Saxton påstår om 

att Twitter är den mest använda kanalen inom sociala medier för PR, reklam och 

marknadsföringskampanjer. Twitter gör det möjligt för snabb spridning och utbyte av 

information, vilket förstärks genom begränsningen av storleken på meddelandet till lättsmälta 

informationsbitar (2012:313).  

 

6.2 Analys av hur de utvalda kommunerna beskriver att de arbetar i sociala medier 

för att bemöta feedback och frågor från sina intressenter 

Alla tillfrågade kommuner uppger att de har som ambition att svara på inkomna kommentarer 

på sociala medier inom ett dygn. En intervjuperson berättar att de försöker svara direkt samt 

att de alltid har en person som ansvarar för att svara på kommentarer. Alla intervjupersoner 

poängterar även att då de inte kan svara direkt är det ändå viktigt att de bekräftar 

kommentaren och meddelar att de skickar frågan vidare till den förvaltning som kan besvara 

frågan. Detta stämmer väl överens med Utz, Schultz och Glockas påstående om att sociala 

medier medför att organisationer kan informera sina målgrupper snabbt och i realtid, samt 

föra dialog med dem (2012:1). De flesta av de tillfrågade kommunerna är överens om att alla 

frågor och all feedback ska besvaras, men att det är en speciell situation då en kommentar inte 

är direkt riktad till kommunen. En kommun nämner att en svårighet med att besvara en 

kommentar som inte är direkt riktad till kommunen kan vara att de uppfattas som en 
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övervakande myndighet. Personen i fråga kanske inte ens är medveten om att kommunen 

läser det den skriver, vilket gör att det kan uppstå irritation om kommunen väljer att gå in och 

svara. Lovejoy, Waters och Saxton är inne på samma spår och menar att en ignorerad twittrad 

fråga motsvarar att inte svara på ett e-mail. De poängterar dock att då organisationen endast 

blir omnämnd krävs inte ett svar, men många organisationer väljer ändå att bekräfta 

kommentaren (2012:314).  

 

Intervjupersonerna är överlag överens om att det är viktigt även hur de väljer att besvara 

feedback och frågor, det vill säga hur de väljer att formulera meddelandet. De berättar att de 

alltid ska svara öppet och trevligt, använda ett korrekt och förståeligt språk samt anpassa sig 

efter kanalen. Det stämmer överens med det Theunissen och Noordin säger om dialog och 

samtal. De hävdar att PR har utvecklats från enkelriktade monologer till att handla om att göra 

sig förstådd och föra dialog med intressenterna (2011:5). Även Larsson är inne på samma spår 

då en av nackdelarna med sociala medier är att människor kan ha svårt att förstå, bearbeta och 

hantera information som organisationen ger (2008:22ff). Vad man ska säga i vilken kanal är 

också en viktig del av den strategiska kommunikationen (Gregory, 2009:177). Flera 

intervjupersoner är överens om att en av fördelarna till att svara på frågor och feedback i 

sociala medier är att flera kan ta del av svaret som ges. Detta går i linje med det som Lovejoy, 

Waters och Saxton beskriver, att offentliga meddelanden minskar risken att svara på samma 

frågor upprepade gånger (2012:314). 

 

Några kommuner uppger att de uppmuntrar medborgare till att höra av sig när de är kritiska, 

samt att kommunerna alltid försöker bjuda in till debatt. En intervjuperson uppger att det 

beror på att kommunen ska kunna ta till sig av den feedback som ges och hantera den därefter. 

Samma intervjuperson anser att sociala medier är en mycket viktig kanal för att bemöta 

feedback och argumentera med medborgarna, speciellt då grupper bildas på grund av att flera 

individer upprörs av samma saker. Detta skulle enligt Grunig kunna definieras som aktiva 

publics, som beskrivs som en grupp individer som genom gemensamma intressen organiserar 

för att påverka en organisation. Dessa grupper har som avsikt att utifrån förbättra funktioner 

inom organisationer (1992:504ff). Precis som en av interjupersonerna nämner påstår även 

Coombs och Holladay att Internet är en viktig arena för aktiva publics (2007:70ff). Tack vare 

Internet kan individer som annars inte hade hittat varandra organisera sig i gemensamma 

syften. Det har alltså skapats en ny plats för en ny typ av intressenter som uppkommit 

eftersom människor numera interagerar med varandra online och därmed påverkar varandras 
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åsikter (Cozier & Witner, 2001:621ff). 

 

Flera intervjupersoner uppger att det är svårt att målgruppsanpassa sina budskap då den 

information de vill få ut ofta berör alla medborgare. Samtliga intervjupersoner berättar dock 

att kommunerna försöker tänka på vilken kanal de ska använda beroende på vilken målgrupp 

de vill nå. En intervjuperson uppger att de just nu arbetar med att definiera sina målgrupper 

för att engagera de som finns på sociala medier, och flera intervjupersoner uppger att det är 

något de vill utveckla och bli bättre på. Grunig och Hunt menar att det blivit allt viktigare att 

förstå allmänheten och känna igen olika målgrupper (1984:147f). Organisationer bör fastställa 

sina relationer innan en kris inträffar då det kan vara för sent efter en kris uppstått (Fearn-

Banks, 2011:25). En särskild stor utmaning är det för organisationer att lära sig förena de 

konkurrerande krafterna mellan aktivister och den egna organisationen. Det innebär att 

organisationer bör kunna känna igen sina relevanta intressenter, särskilt de som är aktiva och i 

synnerhet de som är antagonistiska. Det innebär bland annat att organisationen bör veta hur 

dessa intressenter uppfattar organisationen (Grunig, 1992:504ff). 

 

Intervjupersonerna uppger att de tidigare använde sig av kanaler med enkelriktad 

kommunikation, och att de i viss utsträckning fortfarande använder sig av sådana kanaler då 

de vill föra ut information till intressenterna. Detta betyder att kommunerna förr, och i viss 

mån även nu, använder sig av den enkelriktade informationsmodellen. Modellen innebär att 

organisationer sprider ren information från organisationen till deras intressenter (Grunig & 

Grunig, 1992:288). De tillfrågade intervjupersonerna upplever överlag att sociala medier har 

förändrat förutsättningarna för dialog, och att de nu når många fler medborgare och andra 

personer än tidigare. Flera av intervjupersonerna lovordar de sociala kanalerna och menar att 

det skapar ett unikt möte för alla som finns på samma ställe, dels mellan kommunen och 

medborgarna men också medborgarna emellan. Mycket av det intervjupersonerna uppger om 

dialogskapande i sociala medier stämmer väl överens med det ideal som är tvåvägs-

symmetriska modellen, där organisationer vill skapa förståelse och kommunikation med 

intressenterna snarare än att övertala dem för egen vinning (Grunig & Grunig, 1992:289). En 

av intervjupersonerna uppger att hen tycker att det läggs för stor vikt på sociala medier som 

en kanal för dialog med kommuninvånarna med tanke på hur i sammanhanget liten del av 

befolkningen som finns där. Hen anser att Twitter och Facebook inte är tillförlitliga kanaler 

för kommunen då det gäller feedback och kritik eftersom det inte nödvändigtvis speglar vad 

alla invånarna tycker, och kommunerna bör vara medvetna och ta hänsyn till det. På så vis 



	   38	  

kan inte kommunerna använda sociala medier för att kommunicera med sina medborgare 

överlag, då det finns en så förhållandevis liten andel av dem där. Kommuner har därför en 

överlägsen maktposition gentemot intressenterna på sociala medier. Snarare handlar det då 

om asymmetrisk kommunikation där organisationen försöker påverka intressenterna i en viss 

riktning som i slutändan gynnar den egna organisationen (Dozier & Broom, 2006:153). 

 

Samtliga intervjupersoner är överens om att sociala medier är snabba kanaler, vilket har lett 

till ett ökat behov av snabbhet. Det ses både som en fördel och en utmaning. Fördelen kan 

vara exempelvis i krissituationer då berörda parter måste informeras snabbt. Det stämmer 

överens med att sociala medier är ett användbart verktyg i krissituationer då de berörda 

målgrupperna måste informeras snabbt och finnas till för intressenterna samt föra dialog med 

dessa (Utz, Schultz & Glocka, 2012:1). En intervjuperson poängterar att kommunens närvaro 

är viktig i sådana situationer, så att de finns till för medborgarna och kan svara på deras 

oroliga frågor. Då medborgarna behöver stöd i form av svar på frågor är flera kommuner 

överens om att sociala medier är ett ovärderligt verktyg, som intervjupersonerna också 

upplever leder till ett ökat förtroende bland kommuninvånarna. Detta i enlighet med Fearn-

Banks påstående om sociala medier som ett viktigt verktyg för tvåvägskommunikation mellan 

organisationen och deras intressenter, vilket kan leda till goda relationer (2011:1). Flera av 

intervjupersonerna tar upp olika situationer där sociala medier har varit ett avgörande 

kugghjul i lösningen av en kris, då medborgarna fått tillgång till information snabbt. Flera 

intervjupersoner menar dock att sociala medier är ett komplement för kommunen i 

krissituationer och om det uppstår en krissituation där samtliga medborgare behöver nås är det 

inte den första kanalen som de skulle använda. Freberg är inne på samma linje då hon menar 

att det är brådskande att leverera tillförlitlig information till alla som kan komma att påverkas 

av en kris. Hon fortsätter med att poängtera att sociala medier bör ses som en värdefull 

funktion till kriskommunikation då intressenterna kan nås på ett snabbt och effektivt sätt 

(2012:416). 

 

En utmaning som upplevs bland de tillfrågade intervjupersonerna är att snabbheten bidrar till 

att kommunen ständigt måste vara på alerten, att det finns kortare tid att fundera och det är 

lättare att det går fel och att felinformation sprids. Det är förenligt med Kaplan och Haenleins 

observation om att många organisationer tycks vara obekväma med att ha allt mindre kontroll 

över den information som finns tillgänglig om dem online. Innan Internet och särskilt innan 

sociala medier kunde organisationer själva kontrollera den information som fanns tillgänglig 
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genom bra PR-arbete och strategiskt planerade pressmeddelanden (2012:59ff). Även Fearn-

Banks är inne på samma spår då hennes åsikt är att det som skrivs i sociala medier bör skrivas 

med försiktighet, då den informationen som publiceras stannar där för alltid (2011:1). 
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7. SLUTSATSER  

I följande kapitel presenteras studiens slutsats. Studiens teori, empiri och analys kombineras 

här för att besvara studiens frågeställningar. 

 

Hur beskriver de utvalda kommunerna sitt strategiska arbete i sociala medier? 

Samtliga intervjupersoner uppger att de använder Facebook och Twitter som främsta sociala 

medier. De tillfrågade intervjupersonerna lägger olika mycket tid på arbetet kring sociala 

medier. Vissa kommuner har planerad och schemalagd tid medan andra kommuner inte har 

någon särskild planerad tid för arbete med sociala medier. De flesta av intervjupersonerna 

menar att den främsta anledningen till att de började använda sociala medier var att de vill 

finnas där deras medborgare finns. Kommunerna upptäckte att medborgarna fick ett nytt 

behov för kontakt jämfört med tidigare. De hoppades att sociala medier skulle medföra ökad 

öppenhet, mer personliga relationer, bättre service till medborgarna och att föra dialog dem. I 

och med Internet och sociala medier har dialog blivit allt viktigare för organisationer, och 

relationen är i fokus. Dock uppger de flesta intervjupersonera att ett av de främsta 

användningsområdena för sociala medier är att informera medborgarna, vilket kan ses som 

enkelriktad kommunikation. Sociala medier bidrar dock till att medborgarna kan ge respons 

på den information som ges, det vill säga att dialog ändå skapas. 

 

Kommunerna har olika strategiska anledningar till att finnas i sociala medier. Medan vissa 

intervjupersoner upplever att det i början var ett experiment och endast ville prova på det nya 

spännande fenomenet, uppger andra kommuner att de redan innan de startade sina konton 

fastställde strategier och mål som de ville uppnå. Utan strategisk plan kan arbetet bli 

ineffektivt, eftersom kommunerna då inte vet vilka mål de strävar mot och ingen riktig 

utvärdering görs. Det är då otydligt vilken funktion sociala medier fyller för kommunerna. 

Alla kommuner försöker på olika sätt genomföra muntliga och simplare utvärderingar kring 

specifika händelser och inlägg. Det kan exempelvis handla om att de diskuterar vilka inlägg 

som fungerat eller inte. Det hör ihop med att det flesta kommunerna överlag inte har någon 

strategisk plan med sociala medier. Samtliga intervjupersoner uppger dock att de vill utveckla 

sitt strategiska arbete med sociala medier i framtiden. 

 

Flera intervjupersoner menar att de använder ett anpassat språk som är enkelt och tydligt för 

att göra sig förstådda och passa in i nyhetsflödet bland vännernas statusuppdateringar på 

sociala medier. Genomgående beskriver intervjupersonerna att Facebook är deras främsta 
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kanal inom sociala medier. Det är där de når flest medborgare och enklare kan föra dialog 

med dem samt skapa starkare relationer. Twitter är en kanal som kommunerna använder av 

olika anledningar, bland annat för att förenkla och förmedla information. På grund av den 

begränsade storleken på meddelandet gör Twitter det möjligt för snabb spridning och utbyte 

av lättsmält information. Flera intervjupersoner uppger att många inflytelserika personer inom 

media finns där och därför har kommunerna ett mer PR-fokus gentemot journalister där. 

Twitter är också ett viktigt verktyg för omvärldsbevakning. Vissa av kommunerna 

omvärldsbevakar på Twitter på ett mer strukturerat sätt än andra som menar att det definitivt 

finns rum för förbättring.  

 

Hur beskriver de utvalda kommunerna att de arbetar i sociala medier för att bemöta 

feedback och frågor från sina intressenter? 

Genomgående har kommunerna som ambition att svara på inkomna kommentarer och frågor 

på sociala medier inom det närmaste dygnet. Även om kommunerna inte kan ge ett svar direkt 

bekräftar de kommentaren och ber om att få återkomma. Kommunerna har alltså insett det 

ökade behovet av snabbhet i och med sociala medier. Flera intervjupersoner uppger även att 

det är viktigt att svara med för- och efternamn och titel samt förvaltning så det är tydligt vem 

man pratar med. 

 

De flesta av de tillfrågade intervjupersonerna är överens om att samtliga frågor och feedback 

ska besvaras men att det kan finnas undantagsfall. Dessa fall kan exempelvis vara då en 

kommun blir omnämnd på Twitter, och att feedbacken inte är riktad direkt till kommunen. 

Intervjupersonerna upplever att det är svårt att avgöra när ett svar krävs eller inte. En av 

intervjupersonerna menar att de uppmuntrar människor att höra av sig med kritik och att de 

alltid försöker bjuda in medborgarna till debatt. Då kan kommunen ta till sig av kritiken och 

göra något åt den. Flera intervjupersoner upplever att en av fördelarna med sociala medier är 

att då kommunen svarar på en fråga kan fler människor ta del av svaret. En annan fördel som 

upplevs är att kommunerna på ett snabbt och smidigt sätt kan bemöta, svara och argumentera 

med medborgarna, särskilt då grupper bildats på grund av att de upprörs av samma saker. Det 

kan förhindra att kritik går överstyr och att eventuella aktiva publics påverkar kommunerna 

negativt. 

 

De flesta intervjupersonerna upplever att det är svårt för kommuner att målgruppsanpassa sina 

budskap då deras information oftast är relevant för samtliga medborgare. Genomgående 
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försöker dock kommunerna tänka på vilken kanal de använder beroende på vilken målgrupp 

de vill nå. Det är därför viktigt att känna igen och förstå målgrupperna i de olika kanalerna. 

Även detta uppger flera intervjupersoner att de vill utveckla och bli bättre på. Vissa av 

kommunerna arbetar i nuläget med att definiera sina målgrupper. 

 

Sociala medier har enligt flera av intervjupersonerna underlättat möjligheten för dialog med 

medborgarna. En intervjuperson menar att det blir som ett möte med alla som finns där. 

Medborgarna för dialog med kommunen men även med varandra. En annan intervjuperson 

uppger att det tidigare var svårare att föra dialog då de använde sig av kanaler som endast 

skapade envägskommunikation. Med sociala medier blir det mer personligt och andra 

personer än tidigare nås. Andra av intervjupersonerna menar att det snarare läggs för stor vikt 

vid att sociala medier är en kanal för dialog med medborgarna med tanke på det i 

sammanhanget låga antalet användare som finns. Därför blir det inte en helt jämlik relation då 

det är en förhållandevis liten del av kommuninvånarna som kommunen kommunicerar med. 

Sociala medier kan snarare vara ett bra komplement till kommunikationsarbetet i exempelvis 

krissituationer.  

 

Överlag har kommunerna observerat snabbheten som sociala medier för med sig. Information 

går att få ut direkt, vilket är särskilt passande i krissituationer. Detta har även fört med sig ett 

ökat behov av snabbhet vilket också kan vara en utmaning. Det innebär enligt de tillfrågade 

intervjupersonerna att de har kortare tid på sig att fundera och planera och det ökar risken för 

eventuell felinformation. Snabbheten har dock visat sig vara effektiv vid krissituationer, då 

medborgarna kan nås snabbt och effektivt. Det är ett viktigt verktyg för 

tvåvägskommunikation för att bemöta oro och frågor från medborgarna. Flera 

intervjupersoner uppger att det är viktigt att vara närvarande i sådana situationer så att de kan 

förklara situationen. En av intervjupersonerna upplever att det gör att medborgarnas 

förtroende för kommunen ökar. Om någon information behöver nå samtliga medborgare 

uppger dock intervjupersonerna att sociala medier inte är den främsta kanalen. 
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8. EGNA REFLEKTIONER 

Nedan presenteras egna tankar och reflektioner kring vår studie. 

 

Vi upplever att många av kommunerna fortfarande är i uppstartningsfasen i sitt sociala 

medier-användande. Det antagandet grundar vi främst på att samtliga kommuner uppger att 

många delar fortfarande är under utveckling, samt att flera kommuner ännu inte har någon 

särskild planerad tid eller strategi för att arbeta med sociala medier. Flera intervjupersoner 

uppger att de fortfarande testar sig fram och att de ännu inte har hittat sin identitet på den nya 

arenan. Vi tror att det i mångt och mycket har att göra med att sociala medier i sig fortfarande 

är nytt och outforskat. Trots att flera intervjupersoner uppger att de började sitt sociala 

medier-användande utan strategi upplever vi att de flesta har insett att det behövs och planerar 

att förbättra och utveckla det. Det har alltså skapats en utveckling i deras synsätt gällande 

sociala medier. 

 

Vi har förståelse för att kommuner har en bred målgrupp och att deras information ofta är 

relevant för samtliga av kommuninvånarna. Vi anser att det därför är svårt att nå alla på 

sociala medier, dels för att alla medborgare inte finns där men även för att en stor andel av 

deras målgrupp inte är intresserade av att ta del av den informationen som ges. Det grundar vi 

på att de aktiva sociala medier-användarna i stor utsträckning väljer att inte följa kommuner. 

På så vis anser vi att kommunerna har något av en otacksam uppgift eftersom de exempelvis 

inte säljer en attraktiv produkt.  

 

Under studiens gång har vi fått uppfattningen om att kommunernas Facebook- och 

Twittersidor på många sätt fungerar som en kundtjänst. Vi ser inte att detta behöver vara en 

nackdel, för kontakten blir ändå mer personlig och individanpassad i sociala medier. Däremot 

ifrågasätter vi att en kundtjänst helt skulle ta över arbetet med sociala medier. Vi anser att det 

ändå behövs en strategi från kommunens kommunikationsavdelning som sätter ribban för 

interaktion och relationsskapande via sociala medier. Det bör fastställas vilken funktion och 

ordning sociala medier har för organisationen, och det bör avgöras av de som har den 

specifika kunskapen, det vill säga kommunikationsavdelningen. 

 

I det stora hela har vi observerat två viktiga funktioner som uppfylls av att kommuner finns i 

sociala medier. Dessa är som ett komplement i krissituationer, eftersom det är snabbt och 

lättillgängligt för medborgare att ta del av samt att kommunen kan förhindra felinformation 
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genom att bemöta oroliga frågor. Den andra funktionen är att fungera som en kundtjänst där 

medborgarna på ett smidigt sätt kan få svar på sina frågor. 
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9. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Här presenterar vi förslag på vidare forskning. 

 

• Det vore intressant att utgå från vår studie men förutom att se hur kommunerna själva 

upplever sitt arbete i sociala medier komplettera med en innehållsanalys där forskaren 

själv studerar kommunernas närvaro i sociala medier. På så vis ser forskaren 

problemet från två olika perspektiv vilket skapar en intressant studie.  

 

• Det skulle även vara intressant att studera problemet från ett mottagarperspektiv, 

genom att se hur medborgarna upplever deras kommuns närvaro på sociala medier. 
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Bilaga 1. Intervjuguide till samtalsintervjuer 

Inledande ord om syftet med intervjun och hur den kommer vara upplagd. Informera om att vi 

spelar in intervjun. 

 

Tema 1: Inledningsfrågor 
• Berätta kort om din bakgrund och dina arbetsuppgifter. 
• Berätta kort om kommunens kommunikationsavdelning och verksamheten. 

 
Tema 2: Allmänt om kommunikation 

• Vilka kanaler använder ni er av i ert kommunikativa arbete? 
• Hur anpassar ni kommunikationen beroende på vilken målgrupp ni vill nå? 

Följdfråga: Kan du ge exempel på ett tillfälle där ni målgruppsanpassat 
kommunikationen? 

 
Tema 3: Allmänt om sociala medier  

• Vilka sociala medier finns ni på? 
Följdfråga: Varför har ni valt just dem? 

• Hur kommer det sig att ni beslutade er för att börja använda sociala medier?  
Följdfråga: I vilket syfte? 

• Hur har er närvaro i sociala medier blivit bemött? 
• Har ni en strategisk plan för hur ni ska använda sociala medier? 

Följdfråga: Varför/Varför inte? Exempel ur planen? 
• Har ni en kommunikationspolicy för hur ni ska agera i sociala medier? 

Följdfråga: Kan du nämna något exempel ur policyn? 
 
Tema 4: Omvärldsbevakning  

• Omvärldsbevakar ni sociala medier?  
(Omvärldsbevaka: samla information om sådant som är relevant för kommunen) 
Följdfråga: Om ja: Varför? Vilka medier? Vad omvärldsbevakar ni? 

 
Tema 5: Kommunens arbete med sociala medier 

• Hur många timmar i veckan lägger ni på att arbeta med sociala medier? 
(Här menar vi både planering och implementering) 
Följdfråga: Hur ser arbetet ut rent praktiskt? Vilka krav på aktivitet ställer ni på er 
själva? 

• Vilka/vilken målgrupp vänder ni er till i sociala medier? 
Följdfråga: Vänder ni er till olika målgrupper i Facebook och Twitter? 

• När väljer ni att besvara olika former av feedback och frågor till er kommun i sociala 
medier? 
(Här menar vi om kommunerna besvarar exempelvis endast positiv feedback) 
Följdfråga: Exemplifiera! Besvarar ni endast vid direkta frågor/feedback? 

• Hur agerar ni när ni ser att någon skrivit något felaktigt eller kritiskt om kommunen i 
sociala medier? När väljer ni att kommentera och inte? 
Följdfråga: Nämn ett tillfälle då ni har kommenterat/inte har kommenterat. Vad stod 
det? 

• Har kommunen någon policy för hur ni bemöter olika frågor och feedback i sociala 
medier?  
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• Tror du att er närvaro i sociala medier kan förhindra att rykten och felinformation om 
kommunen uppstår och sprider sig? 

• Anser ni att det finns fördelar och nackdelar med att besvara frågor och negativ samt 
positiv feedback i sociala medier? 
Följdfråga: Vilka är dessa fördelar/nackdelar? 

• Hur har feedback i sociala medier påverkat er kommun? Har det lett till att ni gjort 
förändringar inom organisationen? 
 

Tema 6: Möjligheter och utmaningar i sociala medier 
• På vilket sätt förändrar sociala medier förutsättningen till kommunikation med era 

målgrupper? 
(Här menar vi om det exempelvis har blivit lättare att föra dialog med målgrupperna i 
och med sociala medier) 

• I och med sociala medier har privatpersoner fått stora möjligheter till att göra sin röst 
hörd och påverka organisationer och varumärken. Har ni upplevt några fördelar och 
nackdelar med det?  

• Ser ni några risker för kommunen att närvara i sociala medier? 
• Vad har varit de största utmaningarna med att närvara i sociala medier? Exemplifiera. 

 
Tema 7: Mål och utvärdering 

• Hur utvärderar ni ert kommunikationsarbete i sociala medier? 
• Har ni noterat någon förändring i relationen med era målgrupper sedan ni började 

använda er av sociala medier? 
Följdfråga: På vilket sätt? 

• Hur planerar ni att utveckla ert arbete i sociala medier i framtiden? 
 
Övrigt? 
 
Avsluta med att fråga om det är okej att kontakta intervjupersonerna igen vid 
ytterligare frågor. 

 
 
 


