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1. Inledning  
I detta kapitel går vi igenom problemformulering, uppsatsens bidrag till 

forskningsfältet, samt syftet och de frågeställningar som är grunden för vår 

undersökning. Även presentation av deltagande kommuner och respondenter tas upp.   

1.1. Problemformulering 

Sociala medier har under 2000-talet vuxit och blivit en möjlighet för myndigheter och 

organisationer att kommunicera igenom. Det ses mer eller mindre som en självklarhet 

att finnas på sociala medier och det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Eftersom 

utvecklingen av både teknik och sociala plattformar sker snabbt kan det vara svårt att 

förhålla sig till alla nya möjligheter och utmaningar som dessa medför. Detta ställer 

högre krav på informationsansvariga när det gäller att nå bästa effekt samt att planera 

det framtida kommunikationsarbetet.  

Kommunerna har, ur ett demokratiskt perspektiv, en viktig och central roll när det gäller 

att sprida samhällsinformation till medborgarna. Sociala medier har blivit en stor del av 

denna informationsspridning. Via sociala medier kan kommunerna enkelt interagera 

med och skapa en närmre relation till kommuninvånarna.  

De sociala medierna har skapat nya möjligheter för kommunikation, vilket nämns från 

många håll. Vad som inte diskuteras lika mycket är om möjligheterna realiseras och 

används i praktiken eller inte. Organisationer och myndigheter har potential att skapa 

en dialog med medborgarna och intressenterna, men frågan är om de utnyttjar 

potentialen fullt ut. Anledningen till användningen är också intressant att studera för att 

ta reda på om det finns ett genomarbetat syfte kring kommunernas närvaro i sociala 

medier, eller om de finns där för att det är populärt just nu. Detta ämnar vi undersöka i 

denna uppsats. 

1.2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera hur tre kommuner hanterat sitt demokratiska 

uppdrag att sprida samhällsinformation till medborgarna efter implementeringen av ny 

kommunikationsteknik, som i detta fall är sociala medier. 

1.3. Frågeställningar 

För att uppnå syftet med undersökningen kommer följande frågeställningar att 

besvaras:   

! Hur och varför använder sig kommunerna av sociala medier?   
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! Har kommunikationen med medborgarna förändrats i och med användandet av 

sociala medier? 

! Hur planerar kommunerna att utveckla sitt arbete kring sociala medier i 

framtiden?  

1.4. Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Vi hoppas att vår undersökning ska bidra till ökad förståelse för hur kommuner 

använder sig av sociala medier och hur dessa kan stärka relationer med medborgarna. Vi 

hoppas även att undersökningen ska ge inspiration och skapa nya tankegångar till 

framtida forskning inom området. Det finns många undersökningar och tidigare 

forskning om sociala medier, men hur kommuner använder dem i sin externa 

kommunikation är ett relativt outforskat område. 

1.5. Presentation av deltagande kommuner 

Kommunerna vi valt att undersöka är Smålands tre största baserat på invånarantal. 

Invånarantalet utgår från Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik från 30 

september 2015 (Statistiska centralbyrån, 2015): 

• Jönköpings kommun: 133 136 invånare 

• Växjö kommun: 87 880 invånare 

• Kalmar kommun: 65 453 invånare 

1.6. Presentation av deltagande respondenter 

Personerna vi valt att intervjua arbetar på något sätt med kommunikation i sociala 

medier för respektive kommun. Mer information om urvalet finns att läsa om i 

metodkapitlet. 

Jönköpings kommun   

På Jönköpings kommuns kommunikationsenhet intervjuade vi kommunikationsstrateg. 

Kommunikationsstrategen arbetar med strategiska frågor som rör kommunikation i 

olika kanaler som sociala medier, den tryckta hushållstidningen och hemsidan. 

Växjö kommun 

På Växjö kommun intervjuades den pressansvariga, som har ett övergripande ansvar för 

kommunens kanaler på sociala medier. Den pressansvariga har även hand om arbetet 

kring kriskommunikation.  
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Kalmar kommun 

På Kalmar kommun intervjuades kommunikationschefen. Kommunikationschefen har 

det övergripande ansvaret för all kommunikation. Under honom finns ett antal personer 

som har hand om de olika kanalerna i sociala medier. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel går vi igenom bakgrunden för sociala medier och utvecklingen som skett 

de senaste åren. Nya informationsbehov på marknaden, kommunikationsplanering 

samt kommunens roll ur ett demokratiskt perspektiv är delar som tas upp.   

2.1. Internet och sociala medier 

Sättet vi kommunicerar på har förändrats snabbt de senaste åren. Dagens tekniska 

innovationer har skapat möjligheter att nå personer på andra sidan jorden genom bara 

ett knapptryck. Sociala medier är plattformar på internet där användarna själva skapar 

innehållet och kommunicerar med varandra. Detta är inte bara ett sätt för 

privatpersoner att hålla kontakten. Även företag, organisationer och kommuner har 

förstått möjligheterna som de sociala medierna medför. Till dessa hör exempelvis 

snabbare kommunikation och mer lättillgänglig information (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012). 

Till en början var sociala medier separerade från andra kanaler men de har succesivt 

smält samman med webbplatser, applikationer och traditionella medier. Idag använder 

sig alla åldersgrupper av sociala medier, även om det är något vanligare hos den yngre 

generationen. Detta gör att man får en bred och gynnsam målgrupp att rikta sin 

information till. Aldrig tidigare har det funnits så stora möjligheter för kommuner att 

lyssna till sina medborgare och omvärld. Via diskussionsforum och kommentarsfält kan 

privatpersoner uttrycka sina åsikter och diskutera dessa med andra. Direktkontakt med 

omgivningen har medfört en snabbare och mer personlig kommunikation för exempelvis 

kommuner och andra organisationer (Leigert, 2013).   

Sättet att använda sociala medier kan skilja lite beroende på vad det är för verksamhet 

och vad man har för syfte med sin kommunikation. Företag, organisationer, kommuner 

och privatpersoner har stor nytta av de sociala plattformarna i olika avseenden. Ett 

vinstdrivande företag som säljer produkter eller tjänster kan ta hjälp av dessa 

plattformar för att nå ut med, i många fall kostnadsfri, marknadsföring och för att skapa 

kännedom om varumärket. Deras syfte med användningen är att skapa mer försäljning. 

För ickekommersiellt bruk och för icke vinstdrivande företag eller organisationer, 

exempelvis kommuner, används de sociala medierna främst för att sprida information 

och kunskap eller för att kommunicera med andra människor (Leigert, 2013).   

2.2. Nya krav på informationsansvariga 

Det är inte längre nödvändigt att använda sig av traditionella medier som tv, radio och 

tidningar för att kommunicera med omvärlden. Genom sociala medier kan man 
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bestämma över sin egen kanal och nå ut med information på sina egna villkor, bemöta 

eventuell kritik och skapa dialoger (Leigert, 2013). Eriksson (2011) menar att den nya 

tekniken har skapat ett nytt informationsbehov i samhället, allting ska gå snabbt och 

vara lättillgängligt, något som även skapar nya och högre krav på informationsansvariga. 

Kommunikationen ska ses som ett ledningsinstrument för att nå uppsatta mål och det 

räcker inte längre att föra fram sitt budskap via en kanal eller med en formulering.   

Förmågan att skapa trovärdighet i sina kanaler anses också allt viktigare då sociala 

medier har ökat möjligheten för ryktesspridning och negativ publicitet om misstag 

begås. Medborgarnas bild av en organisation, såsom en kommun, skapas ofta genom 

kommunikation med andra människor. Det anses lättare att lita på vad personerna i ens 

omgivning säger än informationen som kommer från organisationen själv. Förut var det 

avsändaren som styrde budskap, val av kanal och tidpunkt men idag gör istället 

användaren detta. Medborgarna har blivit initiativtagarna i kommunikationen och är de 

som har störst kontroll över aktiviteten på internet (Eriksson, 2011). 

2.3. Kommunikationsplanering 

För att den externa kommunikationen ska bli effektiv måste den samordnas och det är 

viktigt att man har en tydlig plan för genomförandet. En kommunikationspolicy 

innehåller riktlinjer för hur organisationens kommunikativa arbete ska bedrivas och vem 

som är ansvarig för vad. Detta minskar risken för missförstånd och underlättar för de 

anställda i sitt arbete. Organisationen bör också ha en kommunikationsstrategi där 

långsiktiga mål som ska uppnås med hjälp av kommunikationen tas upp (Eriksson, 

2011).  

Ökandet av aktivitet på sociala medier har gjort att många organisationer väljer att ha en 

kommunikationspolicy som enbart är inriktad på sociala medier. Det är viktigt att man 

har tydliga riktlinjer för hur medarbetarna ska förhålla sig på sociala medier, vad som 

får publiceras och inte, särskilt om det är fler än en person som sköter kanalerna åt 

organisationen. Vilken målgrupp man vänder sig till genom olika budskap samt tonläge i 

informationen är också viktiga frågor att ta hänsyn till för kommunikatörerna (Eriksson, 

2011).  

Att använda rätt verktyg i arbetet med sociala medier är viktigt, men hur man använder 

dessa verktyg är ännu viktigare. Det skapas hela tiden nya kanaler och 

kommunikationssätt och informationsansvariga måste ta ställning till vilka plattformar 

man vill synas på och vilka som inte är gynnsamma för organisationen. Medielandskapet 

förändras och det är inte kanalerna i sig som leder till framgång utan hur man använder 
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dem och hur man tar vara på deras funktioner. Att starta en ny sida på Facebook är 

relativt enkelt. Att få ut önskad effekt betydligt svårare (Leigert, 2013). 

2.4. Demokrati och ett förändrat medielandskap 

Sverige har demokrati som styrelseskick vilket innebär att alla medborgare har rätt till 

att vara med och påverka genom exempelvis rösträtt. Valda makthavare, yttrandefrihet, 

pressfrihet, förenings- och gemenskapsfrihet samt rättssäkerhet är andra delar som 

kännetecknar en demokrati. Demokratin bygger på att alla frågor är tillåtna och att 

medborgarna i sina olika roller har fri tillgång till och möjlighet att inhämta information 

inom den offentliga sektorn som rör samhället de lever i (Strömbäck, 2009).   

Sverige är indelat i 290 kommuner som alla har ansvar för viktiga samhällsfunktioner 

för området. Dessa uppgifter omfattar exempelvis skolor, miljöskydd, äldreomsorg, 

bostäder och räddningstjänst. Alla Sveriges kommuner är politiskt styrda organisationer 

där medborgarna förväntas vara med och påverka de beslut som tas. Öppenhet och 

tydlighet i informationen som sänds ut är viktigt för att skapa förtroende för 

myndigheten. Kommunen ska finnas som en hjälpande hand åt medborgarna och skapa 

trivsel. Medborgarna ska ha möjlighet till inflytande på kommunala beslut. Detta 

förutsätter tryckfrihet, allmänna handlingars offentlighet och övriga politiska fri- och 

rättigheter (Sveriges kommuner och landsting, u.å.).  

Efter bonde- och industrisamhället har ekonomiskt utvecklade länder som Sverige blivit 

informationssamhällen, där just information beskrivs som den viktigaste råvaran. Idag 

har vi tillgång till mer information än någonsin och kunskap ger makt. Medieutbudet har 

exploderat samtidigt som dygnets antal timmar står kvar på 24. Detta leder till en ökad 

obalans mellan utbudet av information och tillgången till uppmärksamhet. Tiden för att 

konsumera medier blir begränsad men flexibel. Medborgarna kan inte ge mer 

uppmärksamhet åt medierna men de kan däremot välja när och vad för information de 

ska ta del av. Informationsöverflödet skapar stress och ställer högre krav på 

medborgarna att bli aktiva väljare (Strömbäck, 2009). 

2.5. Internet och e-demokrati 

Ordet demokrati härstammar från grekiskans ord demos (folket) och kratos (styre). Det 

finns två olika typer av idealdemokrati: direktdemokrati, vilket innebär folkets 

deltagande, och guardianship (förmyndarskap), i vilket det inte finns någon medverkan. 

På sin spets uppnås direktdemokrati bara när människorna själva tar beslut, och innan 

beslutet tas ska de ha kunnat väga alla alternativ mot varandra. Slutligen ska 

människorna komma med ett gemensamt beslut. Att fatta majoritetsbeslut innebär att 
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en minoritet blir styrd över, vilket innebär att några människor inte fått styra sig själva 

(Bellamy, 2008).  

Till skillnad från direktdemokrati innebär förmyndarskap att en tredje neutral part eller 

en objektiv expertis tar beslut för människorna. Dessa människor ska vara särskilt 

utvalda för att människorna ska kunna lita på dem (Bellamy, 2008). Den demokrati vi 

ser idag är en blandning mellan ovanstående två typer av demokrati. Vår moderna 

demokrati innebär att människorna väljer de personer som ska representera dem i de 

politiska församlingarna. Det parti som får majoritet är det som styr.  

I och med internets framväxt började man prata om hur internet skulle skapa en ny typ 

av demokrati, det vi nu kallar e-demokrati. Man menade då att världen skulle få mer av 

en direktdemokrati, där medborgarna gör fler direkta val på viktiga frågor, och på så sätt 

blir mer delaktiga i beslut som politikerna annars skulle ta (Curran, 2012). Något system 

som tillåter medborgare att vara med i beslutsfattandet via internet har inte kommit 

fram. Istället har det på olika sätt, exempelvis via sociala medier och hemsidor, 

möjliggjorts för medborgare att på ett nytt, och kanske mer tillgängligt sätt, kommentera 

och diskutera direkt med beslutsfattarna och myndigheterna.  

Kommunerna har ett demokratiskt uppdrag gentemot sina medborgare, bland annat att 

sprida information om sin service. Den nya teknologin möjliggör för kommunerna att 

göra mer än att sprida information. De kan skapa större forum för medborgarna att 

utbyta åsikter och föra öppna dialoger och på så sätt försöka få människor att engagera 

sig och medverka mer i besluten som fattas.  

2.6. Olika sociala medier 

Man skiljer på olika typer av sociala medier beroende på hur mycket social närvaro som 

tillåts. Den sociala närvaron påverkas av intimitet och omedelbarhet. Ju högre social 

närvaro desto större social påverkan har de båda parternas kommunikation på varandra. 

Ett annat begrepp som gör att man kan skilja olika sociala plattformar från varandra är 

medierikedom. Man baserar detta på hur mycket information som går att sända i en 

given tidsintervall. Wikipedia och Facebook hamnar inte i samma kategori eftersom 

Wikipedia enbart är textbaserad. På Facebook kan man dela med sig av både bilder, 

videos och annan media (Kaplan & Haenlein, 2009). Facebook, Twitter, Instagram och 

Linkedin är de vi valt att ta upp eftersom kommunerna vi undersökt använder dessa.  

2.6.1. Facebook 

Facebook grundades 2004 i USA och är idag det största sociala nätverket. Den 24 

augusti 2015 nådde man en miljard aktiva användare under en enda dag. Facebook ger 
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sina användare möjligheten att hålla kontakten med andra människor världen över, få 

information samt uttrycka känslor och åsikter. Det är ett socialt nätverk som passar bra 

för både privatpersoner, företag och organisationer (Facebook, u.å.).  

Svenskarna och internet är en årlig studie som görs av Internetstiftelsen i Sverige. 

Undersökningarna kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring av 

vanor hos den svenska befolkningen. I rapporten från 2015 kan man se att nära hälften 

av Sveriges befolkning använder sig av Facebook dagligen och är det sociala nätverk som 

dominerar i antalet användare. Antalet medlemmar har ökat för varje år och idag har 

hela 70 % av Sveriges befolkning ett konto på Facebook. Allra störst har ökningen varit 

bland medelålders och äldre användare. Bland yngre har användningen minskat lite till 

förmån för andra sociala nätverk som Instagram, Twitter och Snapchat (Findahl & 

Davidsson, 2015). 

Enligt undersökningarna om Facebook har antalet personer som gillar kommuners 

facebooksidor ökat kraftigt de senaste åren, vilket tyder på att fler och fler väljer att få 

sin information där. Nästan hälften av Sveriges befolkning använder Facebook dagligen 

vilket gör detta till en relevant kanal att finnas på och kommunicera igenom. 

2.6.2. Twitter 

Twitter är en mikroblogg med 320 miljoner aktiva användare per månad och grundades 

i USA 2006. Deras vision är att skapa en möjlighet för snabb delning av idéer och 

information mellan användare. Ett inlägg får ha max 140 tecken vilket ställer krav på 

kortfattade budskap (Twitter, u.å.). 

I Sverige använder 22 % av befolkningen Twitter enligt undersökningen Svenskarna och 

internet 2015. Här dominerar den yngre generationen, främst i åldern 16-25 år (Findahl 

& Davidsson, 2015). 

Twitter ses fortfarande som en kanal främst för informationsspridning enligt denna 

undersökning. Många organisationer tar inte till vara på möjligheterna för den 

tvåvägskommunikation som finns på Twitter. Detta resultat är relevant för vår 

undersökning då vi studerar hur väl kommunerna använder möjligheterna som sociala 

medier medför. 

2.6.3. Instagram 

Instagram skapades 2010 och är en applikation och socialt nätverk där man enkelt kan 

dela bilder och filmklipp med sina följare som också kan gilla, kommentera och dela 

uppdateringarna. Instagram blev snabbt populärt och idag används det av över 300 
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miljoner privatpersoner, företag och organisationer. År 2012 köptes det upp av Facebook 

och man har nyligen infört möjligheten till sponsrade inlägg och reklam i flödet 

(Instagram, u.å.). 

2.6.4. Linkedin 

Linkedin är världens största digitala yrkesnätverk med 300 miljoner medlemmar. Man 

skapar en yrkesprofil och kan därefter skapa kontakter eller följa olika företag och 

organisationer. Genom Linkedin kan man få inspiration och tips om nya jobb att söka 

eller projekt att delta i. Här står karriärsutvecklingen i fokus och allt fler arbetsgivare 

söker efter potentiella medarbetare här. Denna kanal kan jämföras med ett digitalt CV 

(Linkedin, u.å.).  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel går vi igenom tidigare forskning som gjorts på området kring 

användandet av sociala medier för icke vinstdrivande organisationer. 

3.1. Meningsskapande och dialog 

Den meningsskapande synen på kommunikation är den äldsta och härstammar från 

antikens ideal med länkar till gemenskap. Målet med kommunikation är enligt detta 

synsätt att bibehålla ett samhälle eller gemenskap. Detta ska ske genom att man 

utvecklar och förstärker den gemensamma föreställning som finns inom en grupp, med 

kommunikation som hjälpmedel. I början av 1990-talet uppstod en vändning inom 

forskningsområdet för public relations. Man insåg mer och mer vikten av att utveckla, 

förstärka och ta vara på relationerna mellan organisationer och dess intressenter för 

långsiktiga resultat. Filosofer konstaterade långt tillbaka i tiden att dialogen är den mest 

etiska och demokratiska formen av kommunikation. När en organisation bestämmer sig 

för att öppna upp till dialog förändras relationen mellan organisationen och publiken, 

förhoppningsvis till det bättre, men detta är inte en garanti. Det finns tillfällen då 

transmission av information är den mest effektiva metoden, eftersom dialog till viss del 

kan innebära risk och sårbarhet. Vill man skapa en mer personlig kontakt och ömsesidig 

förståelse är dialogen som kommunikationssätt att föredra (Falkheimer & Heide, 

2003).   

Graham (2014) tar i sin artikel upp en undersökning där amerikanska kommunala 

informationschefer har intervjuats. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur 

sociala medier används för att skapa delaktighet, främja demokrati och stärka 

relationerna mellan myndigheter och medborgare. Resultatet indikerar att sociala 

medier är högt ansedda som ett kommunikationsverktyg utifrån tre olika aspekter. Den 

första är dialogfrämjande och syftar till möjligheterna med tvåvägskommunikation för 

att stärka relationer. Medborgarna får chansen att bemöta den information de mottar 

och dialoger skapas. Den andra aspekten är engagemang och syftar till möjligheten för 

medborgare att engagera sig i exempelvis samhällsfrågor och få uttrycka sina åsikter, 

vilket stärker ett lands demokrati. Den tredje och sista aspekten är kontroll och syftar till 

att man kan ha kontroll över vad som skrivs på ens sidor. Genom sociala medier ges 

också möjlighet till att själv utforma sina budskap utan att behöva gå via massmedia för 

att nå folket. 

De tre aspekterna Graham (2014) tar upp om dialogfrämjande, engagemang och kontroll 

är intressanta i vår undersökning då kommunernas uppdrag är att vara en hjälpande 
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hand för medborgarna och skapa trivsel. Dialoger skapar en mer personlig kontakt och 

engagemang gör folk mer delaktiga i samhället. 

3.2. Svenska kommuner i sociala medier 

Anders Olof Larsson (2013) har genom en kvantitativ undersökning redovisar resultat 

om svenska kommuners aktivitet på fyra typer av sociala medier: Facebook, Twitter, 

Youtube och Flickr. Dels har studien visat hur många av Sveriges kommuner som finns 

på sociala medier, hur många som har visat någon aktivitet och hur länge de varit aktiva. 

En stor majoritet av kommunerna som finns på de olika kanalerna har också visat någon 

typ av aktivitet, men det finns stora skillnader när man ser till antal dagar man varit 

närvarande på sociala medier.  

I studien har man också delat upp kommunerna i olika kategorier, såsom storlek sett till 

invånarantal, vad kommunerna livnär sig på (industri, turism med mera), om de ligger i 

storstadsområden eller landsbygd och så vidare. Resultaten visar att de kommunerna i 

storstadsområden har mer aktivitet på Twitter än de på glesbygden, medan de 

kommunerna på glesbygden har mer aktivitet på Facebook än de i storstadsområdena 

(Larsson, 2013). 

3.3. Facebook 

Enligt en undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tidigare i år 

har antalet människor som gillar kommunernas facebooksidor mer än fördubblats sedan 

2013. De kommunala facebooksidor som har flest följare är de som levererar ett brett 

och varierat innehåll vilket, väcker ett större engagemang hos medborgarna (Sveriges 

kommuner och landsting, 2015). Inlägg med lokal anknytning, samhällsnyttig 

information och ett personligt tilltal är enligt denna undersökning det viktigaste för att 

kommunen ska lyckas att nå ut med sina budskap. Även information om aktiviteter och 

händelser är uppskattat eftersom det är ett enkelt sätt för invånarna att få reda på vad 

som händer i deras kommun. Hela 70 % av Sveriges kommuner finns nu representerade 

på Facebook och denna siffra förväntas öka till nästa år (Sveriges kommuner och 

landsting, 2015). 

3.4. Twitter 

Lovejoy och Saxton (2012) visar i sin studie att när det gäller icke vinstdrivande 

organisationer sker en stor del av deras kommunikation på Twitter i syfte att skapa 

dialoger med publiken. Studien gick ut på att se vad för slags meddelanden de icke 

vinstdrivande organisationerna sände ut och man delade in dessa i tre kategorier. Den 

största kategorin var information, där alla uppdateringar med nyheter eller annan 
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samhällsinformation hamnade. Därefter kom gemenskap, där man placerade 

information om event och händelser, men också svar till personer, med andra ord 

skapande av dialoger. Sista kategorin var handling där man placerade de uppdateringar 

som gick ut på att få publiken att agera, exempelvis genom att donera pengar eller 

försäljning av produkter. Många organisationer tar inte till vara på de enorma 

möjligheter till tvåvägskommunikation som de sociala medierna erbjuder, utan 

fortsätter att använda dem främst till att nå ut med enkelriktad samhällsinformation. En 

förklaring till varför det är såhär kan vara att organisationerna ser 

informationsspridandet som en viktig del av verksamheten och Twitter med sin gräns på 

140 tecken gör detta till en enkel och snabb kanal. Att finnas på Twitter kan vara en 

signal i sig som visar att man är villig att skapa relationer med publiken genom 

kommunikation. 

3.5. Transparenta myndigheter genom sociala medier 

I sin studie undersöker Avery och Graham (2013) hur drygt 450 tjänstemän i 

amerikanska kommuner, ur ett demokratiskt perspektiv, använder sociala medier. De 

frågor som ställs handlar bland annat om hur resurser, tid, effektivitet och 

medborgarnas intressen påverkar kommunens användande av sociala medier i syfte att 

nätverka och bygga relationer. Studien tar också upp tjänstemännens upplevelser kring 

hur nöjda kommunerna som organisationer är över användandet av sociala medier samt 

hur nöjda de tror att medborgarna är med användandet.  

De menar att forskning om sociala mediers potential till att få medborgare aktiva är 

viktig med tanke på kommuners skyldighet att informera och lyssna på invånarna. De 

menar också att det inte finns tillräcklig forskning inom detta område idag. Vad man 

tidigare har undersökt som är liknande är kommuners hemsidor. Där har man dock 

kommit fram till att det inte finns någon eller tillräcklig dialog mellan myndigheten och 

medborgarna, då hemsidorna mestadels har envägskommunikation. Medborgare 

förväntar sig att kommunerna är mer öppna idag än vad man förväntat sig tidigare. 

Detta ökar pressen för kommunerna att verka på ett mer transparent sätt. Samtidigt som 

det ställs högre krav på transparens och service, det vill säga ett större informationsflöde 

från kommunen, möter många kommuner ekonomiska nedskärningar. Av ovanstående 

anledning kan det bli svårare för kommunerna att upprätthålla sina demokratiska 

ansvar att sprida viktig information till medborgarna (Avery & Graham, 2013). 

Kommuner har en skyldighet att informera och lyssna på invånarna. Tidigare 

undersökningar har visat att det inte finns en tillräcklig dialog mellan medborgare och 

kommun. Det ställs dessutom högre krav på transparens och service idag än tidigare. Vi 



 

13 
 

studerar hur kommunerna upprätthåller sin demokratiska plikt i att sprida 

samhällsinformation till medborgarna vilket gör resultatet av denna undersökning 

intressant. 

3.6. Vår forskningslucka 

Det har gjorts mycket forskning på hur sociala medier används i marknadsföringssyfte 

för kommersiella företag och icke vinstdrivande organisationer. Dessa skiljer sig något 

från kommuner. De riktar sig ofta till särskilda målgrupper. De har också ett syfte att 

påverka människor genom att sälja varor och tjänster eller skapa opinion på något sätt. 

Kommunernas syfte, sett från ett kommunikationsperspektiv, är istället att informera 

medborgare om saker som påverkar dem. Man kan också se det som att kommuner har 

en plikt att informera, medan övriga organisationer gör det utifrån ovan nämnda 

anledningar. 

När det kommer till tidigare forskning kring kommuner i sociala medier har det främst 

skett med ett kvantitativt metodval, exempelvis Larsson (2013). Man har undersökt vilka 

kommuner som är aktiva på sociala medier, vilka medier som används och parametrar 

som antalet följare, interaktivitet med mera för varje kommun.  

Det som skiljer vår undersökning från dessa är att vi utgår från kommunerna som 

sändare och använder en kvalitativ metod. Vi undersöker kommunernas syn på sociala 

medier, hur de upplever den utveckling som sker och har skett i hur de når ut till 

medborgare och hur de ser på ett framtida arbete med sociala medier. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel går vi igenom de teorier som är centrala för vår undersökning: 

informationsteori, tvåvägskommunikation, cirkulär kommunikation, medieteori, 

teknikdeterminism samt Technology Acceptance Model. 

4.1. Kommunikationsmodeller 

Det finns tre olika kommunikationsmodeller som är relevanta för vår undersökning. 

Dessa modeller har vuxit fram i takt med att ny teknik har skapat nya möjligheter för 

kommunikation. Till en början ansågs kommunikationen vara enkelriktad med en 

sändare och en mottagare på vardera sida. Idag kan sändaren och mottagaren mötas på 

nya sätt i sociala medier och agera tillsammans inom kanalen, men det är inte säkert att 

kommunerna tar vara på denna möjlighet. Det kan vara så att kommunikatörerna är 

kvar i de äldre modellerna för kommunikation och därför förklaras de tre grundläggande 

kommunikationsmodellerna nedan. 

4.1.1. Informationsteorin 

Under mitten av 1900-talet lade Claude Shannon grunden för den digitala 

informationskommunikation vi vet idag. I sin informationsteori utgår Shannon ifrån att 

kommunikationen är enkelriktad, det vill säga att en signal överförs från en sändare till 

en mottagare. Warren Weaver lade fram samma teori ett år senare, men med några 

kommentarer på Shannons ursprungsmodell. De menade båda två att deras modell 

kunde appliceras och användas till alla typer av kommunikation (Falkheimer, 2001).  

Enligt Shannon och Weavers kommunikationsmodell utgår kommunikationen från att 

en informationskälla skapar ett meddelande som sändaren omvandlar till en signal. 

Denna signal skickas via en kanal vidare till mottagaren, som i sin tur avkodar signalen 

till ett meddelande, och meddelandet når slutligen informationsmålet (Hård af 

Segerstad, 2002). Signalen som skickas mellan sändaren och mottagaren kan utsättas 

för störningar, eller brus, som vi kommer att gå in på lite längre ner. I denna 

enkelriktade kommunikationsmodell kan endast information skickas ut, och man kan 

aldrig veta varken om eller hur informationen mottagits eller förståtts hos mottagarna 

(Bergström, 2012). Modellen har ifrågasatts på grund av sin enkelriktade karaktär. Den 

tillgodoser inte alls hur mottagaren tolkar budskapen eller vilket sammanhang det sänds 

i (Falkheimer, 2001).   

Trots kritiken har Shannon och Weavers teori haft en stor funktion och bidragit mycket 

till den medieforskning som finns idag. Framförallt har teorin tagit fram flera begrepp 

som används och är relevanta än idag. Ett av dessa är brus. Med brus menas det som 
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sändaren inte planerat, det som "deformerar signalen och komplicerar processen" 

(Falkheimer, 2001, s. 43). Hård af Segerstad (2002, s. 205) förklarar detta som 

"störningar som på olika sätt förvränger signalen och därigenom påverkar det 

meddelande som kommer fram till mottagaren".  

Bergström (2012) menar att det finns tre olika typer av brus: tekniskt, semiotiskt och 

kognitivt. Det tekniska bruset innebär att exempelvis att tidningstrycket är bristfälligt 

eller att internet inte fungerar, det semiotiska bruset beror på kvaliteten i budskapets 

uttryck, och det kognitiva bruset beror på mottagarens begränsningar, till exempel att 

kunskapen är för låg.   

Två andra begrepp som uppkommit utifrån informationsteorin är redundans och 

entropi, vilka är varandras motsatser. Medan redundans betyder förutsägbarhet, 

struktur och entydighet står entropi för oreda och kaos. Begreppen kan kopplas ihop 

med informationsbegreppet. Information är det som kommuniceras mellan deltagarna, 

det vill säga budskap, signaler och meddelanden. Hur informationen tolkas är alltid upp 

till mottagaren. För att informationen ska kunna ta sig igenom bruset måste sändaren 

anpassa sitt budskap så att det blir enkelt att förstå. Budskapet behöver alltså bestå av 

redundans snarare än entropi, men en del entropi kan vara bra för att få mottagaren att 

reagera och fråga sig själv vad meddelandet betyder (Falkheimer, 2001). 

4.1.2. Tvåvägskommunikation 

Till skillnad från informationsteorin innebär tvåvägskommunikation delvis att sändaren 

kan få bekräftelse på att mottagaren mottagit informationen, det vill säga att sändaren 

kan få feedback eller återkoppling. Med tvåvägskommunikation ska man som sändare 

försöka få mottagaren att reagera (Bergström, 2012). Det finns många olika 

tvåvägskommunikationsmodeller, och de alla visar förenklingar av verkligheten 

(Falkheimer, 2001). Man kopplar ofta samman tvåvägskommunikation och 

interpersonell kommunikation, som innebär interaktion mellan antingen två individer 

eller små grupper. Asynkron interpersonell kommunikation innebär främst att man 

kommunicerar genom text och det är denna typ av kommunikation som oftast sker i 

sociala medier i form av inlägg, kommentarer eller i olika chattfunktioner (Chandler & 

Munday, 2011). 

4.1.3. Cirkulär kommunikationsmodell 

Utifrån de sociala medierna har det skapats en kommunikationsmodell som 

kompletterar tvåvägskommunikationen. Sändaren har på sin kanal skapat ett virtuellt 

sammanhang och fyllt den med ett innehåll och ett bestämt mål. Målen kan se olika ut 
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och handla om exempelvis försäljning, förmedling av information eller ett försök till att 

förändra attityder hos mottagarna. Sändaren och mottagaren möts här på ett mer direkt 

sätt i jämförelse med andra medier och de agerar tillsammans inom kanalen, nästan som 

ett samtal. Mottagaren kan ställa frågor, bidra med information och läsa andras inlägg 

för att sedan få respons på det han eller hon har skrivit. Mottagaren tar emot 

sinnesintryck som sedan bearbetas och paketeras. Denna paketering består av bitarna 

som plockats samman från sajten, exempelvis texter, bilder, frågor, svar och klagomål. 

De olika bitarna skapar ett helhetsintryck och blir avgörande för ifall mottagaren väljer 

att återvända till kanalen i framtiden. Sändaren tar emot feedback och kan använda 

reaktionerna för att förbättra sin kanal och verksamhet. En cirkel bildas mellan sändare 

och mottagare, där möjligheten till tvåvägskommunikation är det drivande i processen 

(Bergström, 2012).   

Dessa tre kommunikationsmodeller har vuxit fram och utvecklats i takt med att ny 

teknik skapat nya sätt att kommunicera. Sociala medier ger idag möjlighet för 

organisationer att skapa en närmre och mer personlig relation mellan sändare och 

mottagare i form av dialoger istället för enbart enkelriktad information. Detta är viktigt 

för kommunerna eftersom de finns i samhället för att hjälpa och informera 

medborgarna.  

Vi går in i studien ovetandes om vilken kommunikationsmodell som kommunerna 

använder sig av i de sociala medierna. Möjligheten till cirkulär kommunikation har ännu 

inte funnits mer än några år. Risken är att kommunikatörer fortfarande har kvar tänket 

kring enkelriktad information och inte utnyttjar möjligheterna till dialogskapande utan 

fortfarande använder sociala medier för enbart informationsspridning. Teorierna kring 

kommunikation har utvecklats, men det är viktigt att de även appliceras i praktiken. Vi 

är intresserade av att se hur kommunerna tar till vara på de nya möjligheterna som 

sociala medier har gett och om de applicerar de kommunikationsmodellerna som vuxit 

fram. 

4.2. Medieteori och teknikdeterminism 

Under 1960-talet myntade Marshall McLuhan devisen ”the medium is the message” 

(Bruhn Jensen & Larsson, 2009). Vad som menas är att mediet i sig, närmare bestämt 

formen av meddelandet, spelar större roll än innehållet eller budskapet i meddelandet. 

Mediet har i sig ett inbyggt budskap (Bruhn Jensen & Larsson, 2009). Med andra ord 

kan man säga att läsa en nyhet på internet bidrar till en annan upplevelse än om man 

hör nyheten via radio.  
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McLuhan hävdade att medieteknologier förändrar samhället (Falkheimer, 2001). Hård 

af Segerstad (2002, s. 161) beskriver det som följande:  

Medier har inte skapat behovet av eller intresset för information om det som 
händer och sker; däremot har det påverkat förutsättningarna och formerna 
för nyhetsarbetet, och det i sin tur har påverkat människors världsbild. 

Tidigt under internets utveckling menade många att internet skulle förändra världen. 

Affärsvärlden skulle genomgå en revolution, vi skulle utveckla tillgången till kultur, 

diktaturer skulle störta, de traditionella medierna skulle dö ut, landsgränserna och 

avstånden skulle minska och vi skulle få mer av direktdemokrati där medborgare kan ha 

en mer öppen och direkt kontakt med politikerna. Allt detta skulle ske genom ett billigt, 

fritt, enkelt och internationellt medium som var tillgängligt för alla. 

Teknikdeterministerna trodde att denna utopi skulle bli verklighet (Curran, 2012).  

Teknikdeterministernas tro på att internet skulle göra revolution utgår ifrån ett antal 

olika premisser. Internet möjliggör till interaktivitet mellan människor och ger 

möjligheten att få en global räckvidd, dessutom till ett lågt pris. Information kan spridas 

i en hög hastighet och det finns en oändlig lagringskapacitet. Man tänkte också från 

början att internet skulle vara en okontrollerad fristad, där ordet kan flöda fritt (Curran, 

2012). Kontakten mellan medborgare och politiker har inneburit att de förstnämnda kan 

kommentera och kontakta politiker via hemsidor med mera när de sitter på jobbet eller 

kring middagsbordet, en möjlighet som inte funnits tidigare. Däremot menar Curran 

(2012) att det finns tre begränsningar i denna kommunikation: medborgarnas åsikter 

kommer inte in i den struktur i vilken politiska beslut tas, medborgarna blir omotiverade 

att delta på grund av strukturen, och det hela slutar i att e-demokratin blir en 

envägskommunikation från makten.   

En tidig tanke bland teknikdeterministerna var att de låginkomsttagande medborgarna 

skulle höras mer i och med internets möjligheter att interagera. Resultatet visar dock det 

motsatta. Snarare är det så att de som dragit mest nytta av utvecklingen är de politiskt 

aktiva, vilka i stor utsträckning inte heller är låginkomsttagare (Curran, 2012). Internet 

har i det politiska området blivit en plattform för politiskt aktiva att sammansluta med 

varandra.  

Vi ställer oss frågan om kommunernas arbetssätt har ändrats på grund av sociala 

medier, det vill säga om den nya teknologin har ändrat beteende, eller om de nya 

medierna har anpassats utefter gamla arbetssätt. 
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4.3. Technology Acceptance Model 

Nya sätt att kommunicera och sprida information blir effektiva först när de används. 

Technology Acceptance Model (TAM) går ut på att försöka förklara och förstå 

användaracceptans vid implementering av ny teknik hos människor. Modellen skapades 

av Fred D. Davis 1989 och han gjorde flera studier kring detta. Modellen delades in i två 

huvuddelar: förståelse för användbarhet och förståelse för användarvänlighet. Vid 

användbarheten fokuserar man på om personerna väljer att använda den nya tekniken 

eller inte och till vilken grad personen anser att tekniken hjälper till i arbetsuppgifterna. 

Vid användarvänlighet studerade han om personerna tyckte tekniken var enkel att 

använda eller ifall det fanns vissa svårigheter som medförde att arbetsuppgifterna 

istället tog längre tid att utföra (Surendran, 2012).   

Det är meningen att tekniken ska underlätta arbetet och inte tvärtom, därför ansåg han 

att detta var viktigt att undersöka. Enligt Surendran (2012) menade Davis också att 

användarna oftast ser positivt på ny teknik och de möjligheter de medför så länge det 

inte är för komplicerat och inlärningsperioden är för lång, då kan detta istället innebära 

att personerna inte vill acceptera det nya systemet och man går miste om dess 

möjligheter och betydelsefullhet för verksamheten. Om man har använt samma verktyg 

och redskap i flera år och känner sig bekväm med dessa kan det vara svårt att bryta 

gamla vanor och ta till sig nya system. Det är därför viktigt att man gör 

inlärningsperioden så enkel och kort som möjligt och skapar en positiv attityd till dessa 

nya arbetsredskap redan från början.  

Sociala medier är ny teknologi som möjliggjort nya sätt att kommunicera, till exempel 

genom mer öppna dialoger än man haft möjlighet till tidigare. Vi är intresserade av att se 

om kommunerna tar vara på den nya teknikens potential. I undersökningen studerar vi 

hur kommunerna väljer att använda de nya sätten att kommunicera, det vill säga hur 

deras användaracceptans ser ut.  
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5. Metod och material 
I detta kapitel går vi igenom de metoder vi använt oss av i vår undersökning, hur vi 

gjort vårt urval och valt analysmetod. Vi redogör också för studiens validitet, 

reliabilitet, etiska riktlinjer och metodproblem. 

5.1. Kvalitativ samtalsintervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer eftersom vi anser att det 

passar bäst in på vår undersökning. Kvalitativa samtalsintervjuer är centrala metoder 

när man vill samla in och analysera data som är bundet till människors uppfattningar, 

värderingar och handlingar, som i vårt fall är användandet av sociala medier. Det finns 

många fördelar med samtalsintervjuer. En av dem är att dessa typer av intervjuer ger 

möjligheten att få oväntade svar, som är svårt att få när man har exempelvis enkäter. En 

annan fördel är att man kan utveckla svaren och ställa följdfrågor. Intervjuerna var 

strukturerade eftersom vi på förhand gjort upp en mall med frågor och teman som vi 

följde under hela intervjun (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

Vi utförde varsin telefonintervju med Kalmar kommun och Växjö kommun. Jönköpings 

kommun intervjuade vi tillsammans på plats i Jönköpings rådhus. Samtalen spelades in 

för att enklare kunna behandla insamlad data i efterhand och säkerhetsställa 

undersökningens validitet. Det underlättade dessutom att slippa föra anteckningar vilket 

gav ett bättre samtalsflöde under intervjuerna. Enligt Trost (2010) ska man inte 

sammanfatta under pågående intervju eftersom sammanfattningar ofta är en preliminär 

tolkning av materialet. Tolkningar och analyser ska göras i lugn och ro när intervjun är 

avslutad. Tiden för varje intervju varierade och Växjö kommun tog längst tid, cirka 40 

minuter. Kalmar kommun och Jönköpings kommun tog cirka 20 minuter vardera. 

Vi är medvetna om de etiska riktlinjerna kring intervjupersonernas integritet, 

exempelvis att de ska få vara anonyma (Trost, 2010). I denna undersökning var det 

viktigt och relevant att redogöra för vilka kommuner som deltagit, det vill säga vilka 

kommuner som ingått i urvalet, samt intervjupersonernas arbetstitlar. Innan 

intervjuerna startade bad vi därför om godkännande att använda deras titlar i uppsatsen 

och frågade om det gick bra att vi spelade in samtalen. 

5.2. Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna är baserade på de tre frågeställningar vi använder oss av och är 

relevanta för vår undersökning. Vi valde att ta bort en del av frågorna vi först tänkt 

använda eftersom dessa inte fyllde någon funktion för det vi undersökte. Frågorna i 



 

20 
 

intervjuguiden är indelade i olika teman för att det ska bli mer strukturerat och enkelt 

att följa. Intervjuguiden finns under Bilaga 1. 

I bakgrunden bad vi respondenten berätta lite kort om kommunens 

kommunikationsavdelning för att vi skulle få en bild av hur de arbetar och hur stor 

verksamheten är. En fråga om intervjupersonens roll var relevant eftersom vi misstänkte 

att de kunde skilja något mellan enheterna, vilket skulle kunna påverka svaren.  

Under temat allmänt om sociala medier ställde vi frågor gällande kommunens sociala 

medier, bland annat varför de började arbeta med sociala medier, vilka de finns på och 

varför de hade valt just dessa. Detta tema kopplas samman med vår frågeställning "Hur 

och varför använder sig kommunerna av sociala medier?" 

Under temat strategi ställde vi frågor gällande kommunens strategi och planering kring 

sociala medier, ifall det finns någon kommunikationspolicy och hur denna i så fall såg ut. 

Detta tema kopplas också samman med vår frågeställning "Hur och varför använder sig 

kommunerna av sociala medier?"   

Under temat målgrupp och bemötande ställde vi frågor gällande målgrupp, anpassning 

av kommunikation i olika kanaler, eventuell feedback, bemötande och kritik från 

medborgarna. Detta tema kopplas samman med vår frågeställning "Har 

kommunikationen med medborgarna förändrats i och med användandet av sociala 

medier?"  

Under temat framtid, utmaningar och möjligheter ställde vi frågor gällande 

kommunernas syn på framtiden, utmaningar och möjligheter för deras kommunikation i 

sociala medier. Detta tema kopplas samman med vår frågeställning "Hur planerar 

kommunerna att utveckla sitt arbete kring sociala medier i framtiden?" 

Intervjun inleddes med några så kallade uppvärmningsfrågor som handlade om 

personens roll och arbete hos kommunen. Vi försökte göra frågorna så korta och enkla 

att förstå som möjligt för att underlätta för respondenten. Det viktiga för oss var att vi 

fick utförliga och engagerade svar för att undersökningen skulle bidra med ett bra 

resultat. Målet var att låta respondenten svara någorlunda fritt och att vi skulle få en 

bred uppfattning om hur arbetet med sociala medier såg ut. Det var därför viktigt att 

personen som blev intervjuad förstod frågorna korrekt och att inga missförstånd 

uppstod. Vissa av frågorna har uppföljningsfrågor som knyter an till tidigare fråga 

(Esaiasson et al., 2012). Dessa användes när vi ville få reda på exempelvis varför eller 



 

21 
 

varför man inte gjorde på ett visst sätt. Detta gav ett mer utförligt och innehållsrikt svar 

och resulterade i att förståelsen för kommunens arbetssätt ökade. 

5.3. Urval 

Vi tog kontakt med kommunerna via mail, beskrev våra intentioner och frågade om 

intresse fanns att vara med. Alla tre kommuner svarade positivt och ville ställa upp. 

Därefter fick vi kontaktuppgifter till kommunikationsavdelningarna och mailade dessa. 

Vi använde oss av urvalsprincipen centralitet eftersom vi på förhand visste vilka som var 

de viktigaste personerna för att resultatet av undersökningen skulle bli så givande som 

möjligt. Detta är ett sätt att nå vad man i journalistiken brukar kalla för centralt 

placerade källor (Esaiasson et al., 2012). Att personen på något sätt skulle arbeta med 

sociala medier och kommunikation hos kommunen var en självklarhet eftersom 

intervjun handlade om just detta. Anledningen till att vi valde de tre största 

kommunerna i Småland var för att alla arbetade aktivt med en facebooksida. Detta 

kändes relevant för att vår undersökning skulle kunna bidra med ett intressant resultat. 

Att intervjua en kommun som inte fanns på sociala medier hade inte fungerat i och med 

att undersökningen förutsätter att kommunerna använder sociala medier som en del av 

sin kommunikation. 

5.4. Analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet ordagrant. Vi gick igenom varandras 

transkriberingar för att ha samma utgångsläge kring materialet inför analysen. Våra fem 

intervjukategorier har vi hållit fast vid även i resultatredovisningen. De ger en klar och 

tydlig överblick och disposition som knyter samman till uppsatsens frågeställningar och 

syfte.  

Esaiasson et al. (2012) rekommenderar att man sammanfattar resultatet med hjälp av 

memos, det vill säga kortfattande dokument där man lyfter viktiga citat eller exempel, 

summerar svaren och skriver sina egna kommentarer. I kommentarerna kan man 

förslagsvis notera teoretiska perspektiv eller eventuella tolkningar av materialet. 

Sammanfattningarna ska finnas för att underlätta jämförelser mellan svaren. 

Det finns olika sätt att sammanfatta intervjuer på. Först behöver man avgöra om man 

ämnar tolka på en manifest (direkt) eller en latent (dold) nivå. I den här undersökningen 

ämnar vi att tolka på en manifest nivå. I den manifesta nivån kan man välja att 

sammanfatta med två olika tekniker: koncentrering eller kategorisering. Med 

koncentrering menas att man "'pressar samman långa uttalanden" (Esaiasson et al., 

2012, s. 271). När man koncentrerar material är det viktigt att man omformulerar och 
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kortar ner ett större material utan att innebörden försvinner. Med 

kategoriseringstekniken markerar man "förekomst eller icke förekomst av en viss 

kategori, alternativt att intervjupersonen är för eller emot en viss sak" (Esaiasson et al., 

2012, s. 271). När det kommer till sammanfattningsteknik använder vi oss av 

koncentrering. Vi har förkortat och valt ut väsentliga delar av intervjuerna, utan att 

förlora andemeningen i svaren. 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet i en undersökning innebär trovärdighet och syftar främst till hur pass relevanta 

data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. Det är viktigt att man 

mäter det man avser att mäta så att undersökningens frågeställning besvaras (Østbye, 

Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Genom valet av olika teman och frågor i 

intervjuguiden såg vi till att få svar på våra frågeställningar.  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och syftar till kvaliteten i insamlingsarbetet och 

analysering av data (Østbye et al., 2004). Bristande reliabilitet orsakas för det mesta 

genom slarvfel under datainsamlingen och bearbetningen i efterhand. Till dessa slarvfel 

hör oläsliga anteckningar, hörfel eller missförstånd under intervjuer (Esaiasson et al., 

2012). Genom att spela in alla intervjuer och kunna lyssna på dem om och om igen 

försökte vi undvika dessa misstag. 

5.6. Metodproblem 

Hos Jönköpings kommun, där vi utförde intervjun på plats, hade vi samtal med 

respondenten innan och efter intervjun. Under denna intervju upplevde vi att 

intervjupersonen var mer avslappnad efter intervjun än under tiden då inspelningen och 

intervjun pågick. Ett metodproblem här skulle kunna vara att personen blev osäker och 

inte vågade öppna upp sig helt när han visste att samtalet spelades in. 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon och en genom personligt möte. 

Telefonintervjuerna genomförde vi varsin och i det personliga mötet var vi båda med. 

Eftersom intervjuerna genomfördes på olika sätt kan vissa omedvetna intervjueffekter 

ha uppstått. Esaiasson et al. (2012) tar upp uttal, mimik och gester som omedvetna 

intervjueffekter. När det gäller telefonintervjuerna är det främst uttalet som skulle 

kunna vara en omedveten intervjueffekt. Vid intervjutillfället med Jönköpings kommun 

som skedde på plats var vi båda delaktiga och ställde hälften av frågorna var. Omedvetna 

intervjueffekter här skulle kunna vara både uttal, mimik och gester. Ett sätt att minimera 

risken för intervjueffekter skulle kunna vara att en och samma person genomförde 

samtliga intervjuer antingen via telefon eller fysiska möten. 
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Ett annat problem som uppstod var att respondenterna hade olika arbetsroller, vilket 

gjorde att de inte kunde svara på alla våra frågor eftersom fakta kring vissa delar 

saknades. I Växjö kommun kunde intervjupersonen inte svara på när och varför de valt 

att starta upp sin facebooksida, utan hänvisade oss till hennes kollega som svarade oss 

via mejl. Detta borde dock inte ha påverkat resultaten. 

Vi är medvetna om att det urval vi gjort av antal intervjupersoner skulle kunna leda till 

ett för litet material att basera undersökningen på. Däremot har de frågor vi ställt varit 

relevanta för undersökningen och de svar som vi fått har bidragit med intressanta 

resultat. Om vi efter intervjuerna hade ansett att det material vi samlat inte var 

tillräckligt stort hade vi i efterhand kunnat utöka antalet deltagande kommuner. 
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6. Genomgång av intervjumaterial 
I detta kapitel redovisar vi det material vi fått från våra tre samtalsintervjuer med 

Jönköpings, Växjö och Kalmar kommuner. Analys av materialet görs i 

diskussionskapitlet. Genomgången har en tematisk disposition och samma upplägg 

som intervjuerna, för att det ska bli mer strukturerat och enkelt att följa med i texten. 

6.1. Bakgrund och allmänt om sociala medier 

Jönköpings kommun har varit närvarande i sociala medier sedan 2011 då de startade sin 

facebooksida. De har valt att finnas där eftersom inläggen genererar stor spridning för 

en liten insats. Den senaste tiden har man stött på problem då Facebook vill att man ska 

köpa sponsrade inlägg. Detta ställer högre krav på planering för att inläggen inte ska bli 

för lika varandra och kosta onödiga pengar. Kommunikationsstrategen på Jönköpings 

kommun säger att de har relativt få följare på Facebook med tanke på kommunens 

storlek, ca 4000 följare i en kommun med 132 000 invånare. Han menar att kommuner 

som har genomgått en större kris har betydligt fler följare, eftersom det har funnits ett 

större behov att snabbt få uppdateringar om situationen. Han nämner Karlstads 

kommun som exempel, som hade problem med en stor vattenläcka, vilket genererade i 

fler följare på Facebook då invånarna kunde få mycket information därigenom. Vid 

intervjutillfället hade Jönköpings kommun inget övergripande konto på Twitter, men 

planerade att starta ett inom de närmsta veckorna. Detta ska till en början fungera som 

en megafon för kommunens nyheter. På Instagram finns de i form av olika avdelningar 

där till exempel Barnkonventionen har ett eget konto. Det finns än så länge inget 

övergripande konto för kommunen på Instagram. De har ett konto på Linkedin som 

främst används i rekryteringssyfte eftersom de tror att målgruppen de söker finns där. 

Hur många arbetstimmar man lägger på sociala medier varje vecka kunde 

kommunikationsstrategen inte svara på.  

Växjö kommun har varit närvarande i sociala medier sedan 2009 då de startade sitt 

twitterkonto. De använder Twitter för att man kan få bra spridning men också för att det 

är enkelt att nå media den vägen. På Twitter finns både ett övergripande konto för 

kommunen och några mindre för avdelningar och enheter. Facebook har de använt 

sedan 2010 och det fungerar på samma sätt med ett övergripande konto för hela 

kommunen och några mindre för enheter och avdelningar. De vill finnas där eftersom de 

märkt att många idag får sin information genom just Facebook till exempel genom att 

man skriver sin fråga där istället för att ringa kontaktcentret. Instagram använder de 

tillsammans med Växjö & Company, kommunens evenemangsbolag, i syfte att 

marknadsföra Växjö stad och visa upp kommande evenemang. Kontot fungerar som en 
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stafett med en ny person varje vecka som uppdaterar. Den pressansvariga på Växjö 

kommun menar att detta konto gör växjöborna delaktiga och ger dem chansen att vara 

med och visa upp sin stad, något som hon ser positivt på. När det gäller Linkedin är de 

fortfarande i startgropen och har inte bestämt exakt hur kontot ska användas men 

tanken är att det ska vara till hjälp i rekryteringsarbetet. Hur många arbetstimmar de 

lägger på sociala medier varje vecka är svårt att uppskatta eftersom arbetet är fördelat på 

flera personer. Det är ingen som arbetar med det på heltid och den intervjupersonen tror 

att hon ägnar ungefär två timmar i veckan åt enbart sociala medier.  

Kalmar kommun har varit närvarande i sociala medier sedan 2010 då de startade sin 

facebooksida. Facebook är idag deras största kanal i sociala medier och den som 

används mest. Kommunen har även konton på Twitter och Instagram. Anledningen till 

att de valt dessa tre är enligt kommunikationschefen för att de är de tre största sociala 

medierna och de som känns mest relevanta för kommunen att finnas på. Twitter anser 

han vara en snabbare kanal och Instagram använder de mest för att Kalmar är en vacker 

kuststad med många fina miljöer att fotografera och visa upp. När det gäller antalet 

arbetstimmar man lägger på sociala medier uppskattar kommunikationschefen det till 

någon timme om dagen, men poängterar att det är svårt att svara på eftersom ansvaret 

är fördelat på flera personer i verksamheten.  

På frågan om varför man ville börja finnas på sociala medier svarade kommunerna 

ungefär likadant. Till en början handlade det främst om representation och att man ville 

haka på när man såg att andra gjorde det. Kommunikationsstrategen på Jönköpings 

kommun beskriver det såhär: 

I början var det för representation egentligen, vi ville finnas på plats i den 
nya kanalen. Vi hade ett gäng syften då också men de har förändrats under 
resans gång och kommer att förändras nu snart igen. 

Den pressansvariga i Växjö kommun var inte med vid starten av arbetet med sociala 

medier och hänvisade oss därför till sin kollega, projektledare för 

kommunikationsenheten, som säger såhär: 

Det var jag och den dåvarande kommunikationschefen som startade det för 
att vi tyckte det var viktigt att Växjö kommun hängde med. 

Kommunikationschefen på Kalmar kommun menar att man ville följa strömmen:  

Från början var det för att man skulle finnas där, man valde att haka på när 
man såg att så många andra gjorde det. Det fanns ingen särskild strategi 
kring varför utan det var för att följa strömmen, sen har man nu i efterhand 
fått arbeta fram strategier. 
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6.2. Strategi 

Alla tre kommuner har en mer eller mindre genomarbetad strategi för vad som läggs ut 

på sociala medier och när. "Vi har tankar kring det i alla fall. Vi har ett embryo som vi 

arbetat med men vi går inte exakt enligt den. Vi skulle vilja komma igång mer 

strukturerat", säger kommunikationsstrategen om Jönköpings kommuns strategi. Den 

pressansvariga på Växjö kommun säger att de har en strategi och riktlinjer. De har 

riktlinjer för uppstart av nya konton på sociala medier. Om ett underkonto till 

kommunen startas ska man göra minst ett inlägg per vecka, och om det är ett 

övergripande kommunkonto ska man göra minst ett inlägg per dag. Man ställer också 

krav på att svara på kommentarer inom 24 timmar, oavsett konto. Kontona på sociala 

medier ska även startas av rätta anledningar:  

Det är viktigt att tänka på att man startar sidan för mottagarens skull, att 
det finns ett behov av att vi finns där och inte bara för att vi på kommunen 
tycker att det är kul.  

De har även särskilda riktlinjer för språket i sociala medier, bland annat att de ska vara 

”personliga men inte privata”. För att passa in i personens flöde ska de skriva avslappnat 

och inte använda myndighetsspråk, menar Växjö kommuns pressansvariga. Andra 

viktiga riktlinjer beskriver hon såhär: 

Det är även viktigt att vi är källkritiska och kontrollerar fakta innan vi delar 
någon annans inlägg. Självklara saker som att plocka bort eventuella 
personangrepp, hot och politiska budskap finns också med i dessa riktlinjer. 

Även Kalmar kommun har en strategi och riktlinjer för sina sociala medier. De håller på 

att revidera den gamla strategin som framförallt handlar om hur de ska arbeta. 

Kommunikationschefen beskriver den såhär:  

I den ingår att vi ska ta initiativ direkt, bemöta rykten och öka chanserna för 
att rätt information sprids. Det ska ges en omedelbar snabb kommunikation 
och vi ska få en närmre kontakt med invånarna.  

När det gäller riktlinjer för Facebook har de särskilda riktlinjer för hur de ska använda 

den kanalen. Några punkter som Kalmar kommuns kommunikationschef tar upp är 

dessa:  

Vi ska skriva kortfattat, närvara men inte trötta ut målgruppen, vi ska 
beröra kommunal verksamhet, vi ska inte göra någon reklam och vi ska 
skapa material som engagerar. Sen ingår även att vi förbehåller oss att ta 
bort saker som inte är lämpliga på vår sida. 

Ingen av de tre kommunerna har en egen kommunikationspolicy, utan använder sig av 

den övergripande policyn för kommunikation i kommunen. "Nej, ingen egen policy. Då 

måste det upp i politiken, så vi kallar det för riktlinjer så slipper vi vara där", säger 
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kommunikationschefen på Kalmar kommun. Den pressansvariga på Växjö kommun 

beskriver fördelarna med att inte ha någon policy såhär: "Sociala medier förändras hela 

tiden och då vill man kunna ändra riktlinjerna utan att behöva ta upp det som ett beslut 

hos politikerna, så det är för att vara mer flexibla helt enkelt". 

6.3. Målgrupp 

När det gäller vilken målgrupp kommunerna riktar sig till i sociala medier och hur de 

anpassar sin kommunikation efter detta beror främst på vilken kanal de använder. 

Förutom kommunernas övergripande konton finns också många underkonton med lite 

tydligare målgrupper. Kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun säger att de 

har många olika facebooksidor med en tydlig målgrupp, till exempel har 

kulturförvaltningen och Rosenlundsbadet egna sidor. Den övergripande kommunsidan 

är till för alla. När det gäller målgruppsanpassning tänker de såhär enligt 

kommunikationsstrategen:  

Vi vill tänka innehåll snarare än kanal. Har vi ett innehåll vi vill förmedla så 
tittar vi på vilken kanal som är lämplig för detta och anpassar innehållet 
efter målgruppen i den kanalen. Det blir exempelvis lite annat språk på vår 
facebooksida jämfört med hemsidan. 

Även Växjö kommun har flera underkonton med en tydligare målgrupp. Bland annat har 

Konsthallen en egen facebooksida som främst riktar sig till konstintresserade 

människor. Intervjupersonen från Växjö kommun menar att det är svårare att 

målgruppsanpassa deras övergripande kommunkonton, där man vill rikta sig till alla och 

visa upp vad de på Växjö kommun gör och vad de kan bidra med för service till 

medborgarna. Delvis använder de språket för att målgruppsanpassa inlägg: 

På våra övergripande konton försöker vi anpassa oss så att vi passar in och 
blir en naturlig del av folks flöden genom att skriva avslappnat. Vi använder 
oss inte av förvaltningsspråk och det är så vi anpassar oss till målgruppen 
där. Det ska vara enkelt att ta till sig av det vi publicerar.  

Intervjupersonen på Kalmar kommun säger att det automatiskt blir olika målgrupper för 

olika sociala medier men att de inte kan utesluta någon, eftersom de vill nå ut till ”alla”, 

men de försöker ändå anpassa inläggen utifrån vilka de tror angås av informationen: 

Vi pratar hela tiden med det omöjliga alla och måste tänka på det när vi 
publicerar något. Alla åldersgrupper använder ju sociala medier idag, sen 
styr vi det lite inläggsmässigt vilka det är som blir mer eller mindre berörda 
av det. 

På frågan om hur sociala medier har förändrat kommunikationen med medborgarna var 

alla tre kommuner eniga om att det öppnat upp nya möjligheter för snabb 

kommunikation. De har dock inte släppt de mer traditionella sätten att kommunicera, 
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som exempelvis telefon och tryckt material i brevlådan, utan ser fortfarande dessa som 

en viktig del av verksamheten. Ett inlägg i sociala medier tas om hand på samma sätt 

som ett telefonsamtal och man ser det som vilken annan kommunikation som helst. 

Kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun ser sociala medier som ett 

komplement och kan inte säga att det förändrats alltför mycket, men menar att nya 

möjligheter till dialog med medborgarna öppnats upp: 

Nu kan vi snabbare svara på medborgarnas frågor. Det kan vi till exempel se 
hos vårt kontaktcenter som får in allt fler frågor på Facebook istället för via 
telefon och mail. 

I Växjö kommun har man sett förändringar i kommunikationen i och med sociala 

medier. Fler väljer att höra av sig till kommunen via exempelvis facebooksidan och den 

pressansvariga på kommunen tror att detta sätt att kommunicera ”har blivit en naturlig 

del i framförallt yngre människors vardag”. Hon menar att det blir vanligare och mer 

naturligt att skicka ett meddelande via sociala medier i stället för att ringa ett 

telefonsamtal, men särskiljer ändå inte sociala medier från kommunens andra 

kommunikationsverktyg: 

Man skickar ett meddelande till sin TV-leverantör, resebyrå eller kommun 
istället för att ringa. Det har blivit ett mer naturligt sätt att kommunicera på 
och vi försöker se sociala medier som kommunikation med medborgarna 
som vilken annan kommunikation som helst.  

På Växjö kommun används de olika kanalerna på olika sätt och för olika målgrupper. 

Den pressansvariga tycker att Facebook är en bra kanal för vardagssaker som inte passar 

in på hemsidan eller i ett pressmeddelande. På Facebook vågar de ta ut svängarna lite 

mer och visa upp en annan del av kommunens arbete, exempelvis vardaghistorier: 

För ett tag sedan var det en kvinna som tappat sin ring i en gatubrunn och 
fick hjälp med detta av en person på tekniska förvaltningen. Denna historia 
spreds sedan på Facebook och det visar upp en annan del av kommunens 
arbete, att det faktiskt pågår ett arbete där ute som berör människor i 
vardagen och att det inte bara är det här byråkratiska. 

Kommunikationschefen på Kalmar kommun har märkt att kommunikatörsrollen har 

förändras i och med sociala medier, på så sätt att de har blivit mer direkta och personliga 

i sin kommunikation i dessa kanaler jämfört med andra. Nu behöver de ”inte vänta på 

långa handläggartexter, protokoll och så vidare utan kan snabbt kommunicera och göra 

det med ett personligt tilltal”. Han menar också att många ser kommunen som väldigt 

byråkratisk, och att kommen genom sociala medier kan tona ner denna syn:  

En övergripande strategi har i alla tider som jag arbetat inom offentlig 
sektor varit att avdramatisera det stora grå. Sociala medier ger oss en 
jättemöjlighet att tvätta bort den stämpeln. 
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6.4. Bemötande 

När det gäller bemötande på sociala medier upplever alla tre att medborgarna tycker det 

är positivt att kommunerna finns på sociala medier. "Egentligen bara positivt från 

invånarna här" är kommunikationsstrategens kommentar om Jönköpings kommuns 

närvaro. Den pressansvariga på Växjö kommun upplever att invånarna ofta visar 

uppskattning för deras arbete: 

Jag tycker att folk som får svar är väldigt tacksamma även om man inte 
alltid har ett svar eller en lösning på deras problem. Vi får ju inte respons 
varje dag om vad folk tycker men det är mer en känsla av att folk uppskattar 
att vi finns där.  

Kommunikationschefen på Kalmar kommun tror att folk uppskattar deras tillgänglighet 

och fördelarna med att kunna göra ärendet i mobilen istället för att gå till stadshuset. 

Detta märks då fler och fler väljer att kontakta kommunen med frågor via sociala medier 

i stället för att ringa. Han menar dock att de behöver tänka på att de inte ska uppdatera 

för mycket i sociala medier, samtidigt som de måste visa för invånarna att man kan nå 

kommunen via dessa kanaler: 

Det är en balansgång mellan att vara för flitig i personens flöde och att ändå 
vara närvarande. Vi blir mycket mer tillgängliga och folk slipper gå till 
stadshuset för att göra ärenden, de kan göra det i mobilen när de sitter på 
bussen eller på fikarasten. 

Kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun säger att deras närvaro i sociala 

medier bara har fått positiv respons. Ibland behöver de dock ta hand om kritik som de 

får. Om hur de bemöter kritik på sociala medier säger han: ”Om det är sakfel försöker vi 

bemöta det med rätt fakta, men vi bemöter oftast inte allmänna påståenden som inte är 

frågor”. Ett exempel på när de fick bemöta kritik de fått var i samband med 

Jönköpingsfesten 2015, då det spreds rykten på Facebook. Jönköpings kommuns 

kommunikationsstrateg förklarar händelsen såhär: 

Ryktet handlade om att man inte släppt in en familj som ville ta med en 
vagn för sitt funktionsnedsatta barn in på konsertområdet. Vi ansåg att 
situationen missuppfattats i media och valde därför att gå ut med en rättelse 
via vår facebooksida. 

Jönköpings kommun har ingen beslutad policy för hur de ska bemöta kritik eller 

feedback, utan "det är samma som för all annan kommunikation”. Även deras arbetssätt 

vad gäller kritik och feedback på sociala medier är samma som med övrig 

kommunikation: 

Om vi får ett inlägg någonstans så tar kontaktcenter reda på svaret från 
verksamheten någonstans ute då och sen svarar kommunvägledaren på 
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frågan i sociala medier. Men det är det vanliga arbetssättet vi har, det är 
samma sak om någon ringer in och ställer en fråga så svarar vi på det sättet. 

Hos Växjö kommun bemöter de alltid kommentarer på något sätt. "Förhoppningsvis 

med fakta om det finns", säger intervjupersonen. De har ingen beslutad policy för 

feedback och kritik utan det ingår i deras vanliga riktlinjer: "En av dem är ju att bemöta 

det så fort som möjligt eller inom 24 timmar". Hon kan inte komma på något som 

förändrats i organisationen genom feedback de fått i sociala medier, men menar att man 

enkelt kan se vad folk är intresserade av och vill se mer av på de sociala kanalerna. Ett 

exempel på när kommunen fått ta emot negativ kritik via sociala medier beskriver hon 

såhär:  

Det var ganska mycket kritik mot ett vägarbete här i Växjö som många 
tyckte tog för lång tid. Då fick vi ta in chefen för vägarbetet så han fick svara 
på frågor från de irriterade invånarna. De var fortfarande irriterade över 
vägarbetet men verkade ändå tacksamma för att vi tog oss tid. 

Kalmar kommun har ingen beslutad policy för hur de bemöter kritik och feedback utan 

det ingår i riktlinjerna. "Vi ska vara personliga och visa att ett inlägg i sociala medier är 

lika viktigt som ett telefonsamtal", menar kommunikationschefen. Även om det oftast är 

positiva saker som skrivs till kommunen händer det att de får ta emot kritik:  

Vi bemöter kritik regelbundet. Vi har fått synpunkter på när vi gjort 
nedskärningar inom omsorgen och då har vi sett till att bemöta det. Om det 
till exempel går rykten att vi ska lägga ner någon skola så vill vi snabbt gå ut 
och bemöta det.  

Kommunikationschefen på Kalmar kommun anser att de måste ta åt sig av och bemöta 

den kritik som kommer i sociala medier eftersom de vill stå nära med medborgarna och 

ha en dialog med dem. ”Däremot så tar vi bort sådant som är rena förolämpningar, 

förtal, hot, pornografi eller uppmaningar till brott. Det är vi skyldiga att göra även om 

det händer väldigt sällan”, säger han. 

Kalmar kommun har inte förändrat något i organisationen på grund av feedback i 

sociala medier, men de har gjort förändringar internt:  

Vi ändrat vår organisation internt för att kunna möta detta nya behov som 
uppstått när allt fler och fler söker sig till sociala medier. Det har inte varit 
ett önskemål utifrån utan en nödvändighet inifrån. 

Kommunerna verkar ganska nöjda med sitt arbete kring sociala medier och hur de når 

ut med information till medborgarna, men alla tre påpekar att arbetet alltid kan bli 

bättre. "Vi kan jobba mer aktivt och strategiskt med våra kanaler", säger 

kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun och poängterar även här att sociala 

medier är ”bara en av [deras] kanaler”. De ser sociala medier som ett komplement till 
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kommunens andra kommunikation. Jönköpings kommuns kommunikationsstrateg 

menar att det kanske kan ändras i framtiden, men än så länge har de andra 

huvudkanaler för kommunikation: 

Vi kör fortfarande ganska mycket tryckt som exempelvis hushållstidningen, 
det är en av våra huvudkanaler. Vår största huvudkanal för information är 
fortfarande hemsidan. 

Den pressansvariga på Växjö kommun har en del saker hon vill förbättra i deras 

kommunikation i sociala medier och hon vill försöka få fler att ta till sig av 

informationen de skickar ut därigenom. Hon belyser att sociala medier fungerar som 

komplement till deras övriga kommunikation och att de behöver använda sig av andra 

traditionella metoder för att med större säkerhet nå de som berörs: 

Jag tycker det är ett bra komplement till pressmeddelanden och vår 
hemsida men det krävs fortfarande att man skickar ut material på papper 
till kommuninvånare för man kan inte förlita sig på att alla läser där. Jag är 
inte helt nöjd utan skulle vilja att det var fler som fick sin information via 
sociala medier. 

Intervjupersonen på Kalmar kommun menar att sociala medier har blivit en naturlig och 

viktig kanal i dagens kommunikation, men det finns saker att förbättra och utveckla: 

Man kan alltid bli bättre. Vi har lyckats få det till att bli en naturlig och 
viktig kanal i vår totala mediemix. Det är inte så många år sedan som sociala 
medier sågs som ett spektakel främst för ungdomar, men vi hyser större 
respekt för dessa kanaler och försöker att möta det. 

6.5. Framtid, utmaningar och möjligheter 

På frågan om vad kommunerna ser för risker med närvaron på sociala medier kommer 

de alla tre med olika svar. I Jönköpings kommun ser man främst att risken kan ha med 

bemanning att göra. Kommunikationsstrategen menar att "det kan ju ta mer tid utanför 

arbetstid, så bemanningen kan ju bli ett problem om man vill vara väldigt offensiv och 

aktiv". 

Den pressansvariga i Växjö kommun ser en risk att råka ut för ”troll” på sociala medier, 

det vill säga användare som skriver hot och personangrepp med mera utan att ge sig. 

Hon vet andra kommuner som råkat ut för detta och som fått mycket av det på sina 

sidor. En konsekvens blir då att de kan behöva lägga mer arbete på att sköta det: 

Risken är väl i så fall, vi har faktiskt inte drabbats av det, men troll på 
sociala medier, att någon börjar skriva inlägg med hot, personangrepp och 
den typen av inlägg så att man inte kan ha kontroll över det […] Då behöver 
man ha väldigt många som jobbar med det hela tiden för att ta hand om det. 
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En annan utmaning med sociala medier som den pressansvariga i Växjö kommun 

upplever är att det kan bli svårt att nå ut tillräckligt i kanalerna när det börjar kosta 

pengar för att synas och man konkurrerar med andra som har betalat för att nå ut. Detta 

gör att det blir svårare för kommunen att sprida sina budskap: 

Det blir svårare att nå fram, att någon ser inlägget över huvud taget. Det är 
ju inte alla som följer oss som ser våra inlägg […] Men just hur man ska nå 
ut i framtiden utan att behöva annonsera på Facebook, det är en utmaning 
jag ser. 

I Kalmar kommun menar kommunikationschefen att ökad transparens kan göra att de 

får in mer kritik, men han ser det mer som en möjlighet eftersom det är service till 

medborgarna. Han påpekar också att de når ut till andra än sina egna kommuninvånare 

via sociala medier och detta kan göra att saker snabbt förstoras upp: 

Vi märker ju att internet är internationellt, man får en annan närvaro. Vi får 
närvaro från andra än bara kommuninvånarna, det märker man ju. Det är 
klart att det bor fler människor utanför Kalmar än vad det bor i Kalmar så 
det ska man ha lite respekt för att händer det något kan det snabbt bli 
väldigt stort tryck utifrån och det är väl den enda risken i så fall. 

Kalmar kommuns kommunikationschef ser sociala medier som en möjlighet. Han 

brinner för kommunikation och vill tillgängliggöra verksamheten: 

Vi är ju på skattebetalarnas uppdrag här och då ska de också kunna se oss 
och nå oss när dom vill och det är på ett helt annat sätt än vad man gjort 
innan. Detta ser jag väldigt positivt på. 

Vad gäller utmaningar som de haft i kommunerna kring kommunikationen i sociala 

medier har de lika åsikter i Kalmar och Växjö. En stor del av utmaningarna har handlat 

om, och handlar fortfarande om, att anpassa språket till medierna så att det blir mer 

vardagligt, men utan att seriositeten försvinner. Den pressansvariga på Växjö kommun 

tycker att det är en utmaning i positiv anda där man måste balansera språket på ett bra 

sätt. Hon menar att man måste släppa det byråkratiska språket så det passar in i folks 

flöden samtidigt som det inte får bli för privat eller oseriöst: 

Vi kan ju inte låta som någon kompis. Vi måste [...] skriva på ett sätt som 
folk kan ta till sig av. Så det är ju en utmaning, men en väldigt rolig 
utmaning som vi jobbar med, vi kommunikatörer, där vi försöker inspirera 
varandra i hur man kan skriva och hur man kan få det att passa in mer. 

Kommunikationschefen från Kalmar kommun upplever samma utmaningar med språket 

där man måste hitta rätt balans och kommunicera på ett sätt som folk enkelt kan ta till 

sig av: 

Mina kommunikatörer är duktiga på det men ibland när man går ut till 
tjänstemän och organisationer så har man inte språket för det. Man sitter 
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fast i fackspråk och handläggarvokabulär vilket gör att det kan bli lite... 
texten blir inte så personlig. 

I Jönköping pratar kommunikationsstrategen i stället om kommunikationsenhetens 

omställning från traditionella till sociala medier. Enligt honom är det fortfarande en 

pågående utmaning för medarbetarna att ställa om sig från traditionell kommunikation 

till de nya kanalerna och få det att genomsyras ut i verksamheten. 

Vad gäller framtiden och utvecklingen i sociala medier ser intervjupersonen i Växjö 

kommun det som "något [de] bara ska göra, att [de] ska utveckla det och hänga med". 

Hon vill utveckla så att de ska nå så många som möjligt, och jobba med det så smidigt 

som möjligt. Hon vill att hela kommunens verksamhet ska synas i sociala medier: 

Vi ska få med hela kommunen. Just den ringhistorien jag pratade om, hur 
den ska hamna hos någon som sedan kan lägga ut den på sociala medier. Vi 
är ju nästan 7000 anställda, att få dem att tänka att detta är något för våra 
sociala medier. Det känner jag att vi ska utveckla. 

Hon fortsätter och säger: "Framförallt att vi bara ska utveckla, det är en viktig del i vår 

kommunikation. Vi ska vara där som medborgarna är.” Den pressansvariga på Växjö 

kommun är dock osäker på hur mycket de ska satsa på sociala medier i framtiden: 

Jag vill såklart satsa så mycket som möjligt, men jag förstår ju att det kräver 
mycket resurser också. Vi kommer i alla fall inte satsa mindre, men jag kan 
heller inte säga om vi ska satsa mer. 

I Kalmar kommun menar kommunikationschefen att arbetet i sociala medier i framtiden 

kommer att bli svårt, men allt viktigare. Han menar att sociala medier utvecklas mycket 

och att nya kanaler dyker upp, vilket kan göra det svårt för dem att veta var de ska finnas 

och att få medborgarna att följa efter: 

Om jag pratar om Facebook, Twitter och Instagram så finns det ju lika 
många motsvarande, det finns ju hur många motsvarande sociala medier 
som helst. En av de största utmaningarna är att vara följsam och flytta med 
när våra medborgare flyttar med. Vad är nästa grej? Det kommer bli en 
utmaning som heter duga. 

Kommunikationschefen planerar att satsa mer på sociala medier i Kalmar kommun i 

framtiden och belyser dess fördelar: 

Fördelen med sociala medier är ju att det inte kostar några pengar utan det 
driver ju de här företagen själva, de står ju för alla kostnader. Det kostar om 
vi gör lite avanceringar och sådana saker men vi lägger mer personresurser 
på det, absolut, och det kommer vi göra ännu mer framöver. 

I Jönköpings kommun vill kommunikationsstrategen satsa mer på det digitala och olika 

typer av sociala medier. Bland de verksamhetsområden de ska satsa mer på det 

kommande året så är det främst det digitala, där sociala medier utgör en del. De vill inte 
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bara bli beroende av en kanal även om Facebook är deras absolut största kanal i sociala 

medier idag. Anledningen till att de vill satsa mer på sociala medier är att de "tror att det 

kan nå fler och nya målgrupper". 

Vid utvärdering av arbetet i sociala medier sker det på samma sätt som all annan 

utvärdering hos Jönköpings kommun, däremot så finns det lite andra verktyg att 

använda sig av. Kommunikationsstrategen berättar om hur de exempelvis kan gå in och 

se hur många som gillat och delat ett specifikt inlägg och därefter föra ner det i någon 

form av statistik. Men det finns saker som är betydligt svårare att mäta och det är hur 

medborgarna använt informationen eller vilka som tagit till sig av den. 

Utvärderingsarbetet hos Växjö kommun går enligt den pressansvariga ut på att de träffas 

en gång i kvartalet och går igenom problem och möjligheter. De försöker även åka på 

diverse utbildningar för att hålla sig uppdaterade: "Vi måste hålla koll på vad vi får 

skriva rent juridiskt, vilka bilder vi får använda och sådana saker". 

Även hos Kalmar kommun går man regelbundet igenom vad som kan förbättras, 

berättar kommunikationschefen. Under detta året har de arbetat lite annorlunda: 

Vi har inte varit så kommunala utan mer säljande så att säga och då ska vi se 
hur statistiken ser ut efter det. Tanken är att vi ska analysera skillnaden 
mellan årets första fyra månader och årets nästkommande fyra månader. 
Får vi mer eller mindre uppmärksamhet då och så vidare. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel analyserar vi intervjumaterialet utifrån det teoretiska ramverket och 

den tidigare forskningen. 

7.1. Kommunernas strategi för sociala medier 

För att den externa kommunikationen ska bli effektiv måste den samordnas och det är 

viktigt att man har en tydlig plan med sitt arbete (Erikson, 2011). När Kalmar kommun 

började använda sociala medier för drygt fem år sedan fanns det ingen strategi eller plan 

för hur man skulle arbeta med dessa nya kanaler eller vad de hade för syfte. Man ville 

följa strömmen och har därför i efterhand arbetat fram sin strategi och riktlinjer för de 

sociala kanalerna. På Jönköpings kommun var det ungefär likadant. 

Kommunikationsstrategen berättade att man ville vara på plats i den nya kanalen för 

representation och syftena har förändrats med tiden. Växjö kommun gjorde debut på 

sociala medier 2010 med sin facebooksida eftersom de ansåg att det var viktigt att Växjö 

kommun "hängde med". Till en början var det viktigt för de tre kommunerna att starta 

upp sociala medier med anledningen att man ska finnas där, och ett större syfte för 

medieanvändningen i sig fanns inte riktigt där. Det fanns heller inga strategier för 

användandet av de sociala medierna. 

När kommunerna startar upp nya konton idag belyser de att det finns åtminstone ett 

syfte bakom, men en långsiktig plan på hur mediet ska användas finns inte alltid där. 

Exempelvis har de skapat Linkedin i rekryteringssyfte, men de vet inte riktigt hur de ska 

använda det. I Växjö kommun ställer de också krav på nya konton som startas att det ska 

finnas en viss mängd uppdateringar per vecka, och att det ska startas upp för att det 

finns ett behov från medborgarna, och inte för att de själva tycker det skulle vara kul att 

finnas där. Även i Jönköpings kommun nämner kommunikationsstrategen att de har ett 

syfte med deras nyskapade twitterkonto. De ska använda det för att sprida nyheter, men 

om de har en mer långsiktig plan för hur Twitter ska användas vet vi inte. Det är 

intressant att jämföra kommunernas anledningar till att starta upp konton på sociala 

medier nu och då. Det finns en tydlig förändring i tankegångarna. Man har insett vikten 

av att planera arbetet i kanalerna och försäkrar sig om att de startas av rätt anledningar. 

Studien om icke vinstdrivande organisationer på Twitter (Lovejoy & Saxton, 2011) visade 

att största kategorin utsända meddelanden handlade om nyheter och 

samhällsinformation. Jönköpings kommuns twitterkonto ska enligt 

kommunikationsstrategen främst användas för nyhetsspridning. Intervjupersonen på 

Kalmar kommun är också inne på Twitters möjligheter med snabba och korta nyheter. 

Olika sociala medier har olika funktioner och Twitter verkar vara en kanal för främst 
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informationsspridning och Facebook ses mer som ett sätt att kommunicera med 

medborgarna och skapa en dialog. Facebook är den kanal som intervjupersonerna väljer 

att prata mest om på frågorna som rör tvåvägskommunikation med medborgarna. Med 

tanke på hur mycket intervjupersonerna nämner Facebook jämfört med de andra 

kanalerna kan vi anta att det är deras primära sociala medium medan Twitter och 

Instagram blir mer sekundära. 

7.2. Kommunikationsmodeller 

Ingen av kommunerna använder sig av någon kommunikationspolicy, men däremot 

använder de sig av strategier och/eller riktlinjer. I Växjö och Kalmar kommuner finns 

riktlinjer för hur språket ska användas. Man nämner bland annat att språket ska vara 

avslappnat och personligt, samtidigt som det måste vara seriöst och korrekt. Vikten av 

att inte trötta ut följarna genom att ha för svårt språk eller att uppdatera för mycket 

benämns också som centralt i kommunikationsarbetet i sociala medier. Detta bekräftar 

delar av Shannon och Weavers informationsteori, särskilt att begreppen entropi och 

redundans är relevanta än idag. Informationen som skickas ut måste anpassas efter 

mottagaren för att ta sig igenom bruset. För att få mottagaren att reagera är det bäst att 

använda sig av en blandning av redundans, det vill säga tydlighet och förutsägbarhet, 

och entropi, det vill säga oreda och kaos (Falkheimer, 2001). Det är tydligt att 

kommunerna jobbar med denna balans för att få spridning, interaktion och 

personlighet, samtidigt som de vill framstå som seriösa. Att uppnå den här balansen är 

vad kommunikationschefen från Kalmar kommun ser som kommunikatörens största 

utmaning vad gäller sociala medier, då många är kvar i myndighets- och fackspråk, 

medan de vill ha mer personliga inlägg.   

Sociala medier ligger i grund för den cirkulära kommunikationsmodellen där sändaren 

och mottagaren möts på ett mer direkt sätt och agerar tillsammans inom kanalen 

(Bergström, 2012). Alla tre kommuner upplever att de fått ett positivt bemötande sedan 

de började närvara i sociala medier, vilket tyder på att denna nya 

kommunikationsmodell med gemensamt agerande inom kanalen fungerar för båda 

parter. Intervjupersonerna pratar mycket om sociala mediers möjligheter att skapa 

interaktion och dialog med medborgarna, men frågan är om kommunerna tar vara på 

dessa möjligheter fullt ut.  

I takt med att kommunikationen blir snabbare ställs också högre krav på de 

informationsansvariga (Erikson, 2011). Både Växjö och Kalmar kommuner tar upp 

vikten av att svara på kommentarer och inlägg snabbt för att ge bästa möjliga service. 

Enligt Avery och Graham (2013) förväntar sig medborgarna att kommunerna är mer 
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öppna idag och visar upp sitt arbete och verksamhet på ett annat sätt än vad man gjorde 

förut. Detta ökar pressen på kommunerna att verka på ett mer transparent sätt och 

tillgängliggöra informationen. Kommunikationschefen på Kalmar kommun menar att de 

genom sociala medier får chansen till ett mer personligt tilltal och kan avdramatisera 

den byråkratiska synen på verksamheten. Han anser också att de finns där på 

skattebetalarnas uppdrag, och då ska också verksamheten göras tillgänglig för dem. På 

Växjö kommun vill den pressansvariga använda Facebook till att visa upp en annan bild 

av kommunens arbete genom att publicera vardagliga saker. Hon tycker det är viktigt att 

medborgarna ser att kommunen finns där för att skapa en bättre tillvaro för dem. 

7.3. Användaracceptans och implementering av ny teknologi 

Alla tre kommuner som deltagit i undersökningen använder sig av sociala medier i sin 

dagliga kommunikation med medborgarna. De använder sig mer eller mindre av samma 

sociala plattformar, vilka består av Facebook, Twitter och Instagram. TAM-modellen 

handlar om förståelse för användarbarhet och användarvänlighet (Surendran, 2012) och 

kommunerna visar genom sitt användande av sociala medier att de accepterat denna nya 

teknik och väljer att använda dess funktioner i sitt arbete. Intervjupersonerna hade 

också en positiv inställning till sociala medier och upplevde att den nya tekniken 

förbättrat och förenklat deras arbete och sätt att kommunicera med medborgarna. Att 

skriva ett inlägg på Facebook genererar stor spridning för en liten insats, något som 

kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun tog upp. Enligt undersökningen från 

SKL har antalet människor som gillar kommunernas facebooksidor mer än fördubblats 

de senaste två åren (Sveriges kommuner och landsting, 2015) och hälften av Sveriges 

befolkning använder Facebook dagligen (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Detta är 

något som alla tre kommuner känt av då fler och fler människor väljer att kontakta dem 

via sociala medier istället för de mer traditionella sätten som telefon och mail. 

Tidigt under internets utveckling trodde teknikdeterministerna att internet skulle 

förändra världen och att de traditionella medierna skulle dö ut (Curran, 2012). 

Kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun ser fortfarande sociala medier som 

ett komplement till all annan kommunikation. Kommunens hemsida och den tryckta 

papperstidningen utgör fortfarande en stor del av kommunikationen. Den 

pressansvariga på Växjö kommun är inne på samma spår och menar att sociala medier 

är ett bra sätt att kommunicera med kommuninvånarna igenom. Det krävs dock 

fortfarande att man skickar ut material på papper till folks brevlådor eftersom man inte 

kan förlita sig på att alla tar del av den information som finns tillgänglig via deras sociala 

kanaler. Sociala medier har inte förändrat kommunernas arbete lika mycket som 

teknikdeterministerna förutspådde under internets början. 
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En intressant fråga är ifall de sociala medierna förändrat kommunernas arbetssätt, det 

vill säga ifall den nya teknologin har ändrat beteendet vid kommunikationen eller om de 

gamla beteendena har implementerats i den nya teknologin. Den pressansvariga på 

Växjö kommun menar att de försöker se sociala medier som vilken annan 

kommunikation som helst och bemöter frågor där på samma sätt som de gör via telefon 

eller mail. Även kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun säger att de hanterar 

inlägg på sociala medier på samma sätt som övrig kommunikation. Detta visar att de 

gamla arbetssätten finns kvar trots att ny teknik har implementerats. 

7.4. Kommunikation ur ett demokratiskt perspektiv 

Graham (2014) tar i en undersökning upp hur sociala medier används för att skapa 

delaktighet, främja demokrati och stärka relationerna mellan myndigheter och 

medborgare. Resultatet visar att man kan använda kommunikationsverktyget utifrån tre 

olika aspekter. Ett av dessa är dialogfrämjande. Denna aspekt syftar till möjligheterna 

med tvåvägskommunikation för att stärka relationerna. Kommunikationsstrategen på 

Jönköpings kommun anser att sociala medier har öppnat upp möjligheter till dialog på 

ett nytt sätt och att de nu kommunicerar snabbare med medborgarna. Dialoger har 

sedan länge ansetts vara den mest demokratiska formen av kommunikation (Falkheimer 

& Heide, 2003) och detta är högst relevant för kommunerna som har i uppdrag att 

främja demokratin i samhället.  

Den andra aspekten som Graham (2014) tar upp är engagemang. Denna aspekt syftar till 

möjligheten att få medborgarna engagerade i samhället och få uttrycka sina åsikter. Via 

sociala medier kan man nå ut med information och göra medborgarna delaktiga i 

kommunens arbete. Intervjupersonen på Växjö kommun tog upp deras instagramkonto 

som ett exempel där man varje vecka har en ny person som har hand om kontot och 

uppdaterar. Detta gör växjöborna engagerade och man får chansen att visa upp sin stad 

och allt den har att erbjuda ur olika perspektiv beroende på vem som uppdaterar kontot. 

Enligt SKL är denna lokala anknytning en av de viktigaste aspekterna för att kommunen 

ska lyckas nå ut med sina budskap (Sveriges kommuner och landsting, 2015). 

Kontroll är den tredje aspekten som tas upp av Graham (2014) i undersökningen och 

syftar till att man lätt kan kontrollera över vad som skrivs på ens egna sidor. Under 

Jönköpingsfesten 2015 fick kommunen ta emot mycket kritik i media och man valde då 

att bemöta detta via sin facebooksida eftersom man tyckte felaktig information spridits 

om situationen. Kommunikationschefen på Kalmar kommun berättade att de tar bort 

förolämpningar, hot och uppmaningar till brott ifall det skulle hamna på kommunens 

sida och detta är också ett sätt att kontrollera informationen igenom. 



 

39 
 

Kommunikationschefen på Kalmar kommun menar att de har blivit mer tillgängliga 

sedan de började använda sociala medier, då medborgarna enkelt kan nå kommunen via 

mobilen på bussen eller fikarasten i stället för att gå till stadshuset. De har märkt en 

ökning av ärenden via sociala medier, likaså i Jönköpings och Växjö kommuner. I 

samtliga tre kommuner säger de att användandet av sociala medier har öppnat upp för 

nya möjligheter för snabb kommunikation, exempelvis menar kommunikationsstrategen 

i Jönköping att det har öppnat upp för mer dialog med medborgarna. Även om de 

sociala medierna öppnar upp för en dialog med medborgarna, verkar det som att man 

från kommunikationsenheternas håll använder dem mest för informationsspridning, 

snarare än att få in medborgarnas åsikter om aktuella ämnen och händelser. I Växjö 

kommun nämner även intervjupersonen att de vill visa upp vad de gör i organisationen 

och vad kommunen kan bidra med för service. 

7.5. Risker och utmaningar för kommunerna 

En utmaning som både Växjö och Jönköpings kommuner ser är att nå fram till sina 

följare på Facebook i och med att de förväntas betala för att inläggen ska synas i 

användarnas flöden. Konkurrensen om att synas blir större när de tävlar mot andra sidor 

som betalat för sig, och de vet inte om deras inlägg når ut i den utsträckning som de vill. 

Informationsteorin tar upp begreppet brus, något som stör signalen och gör processen 

svårare (Falkheimer, 2001). Att inte sponsra inläggen på Facebook innebär att det 

troligtvis uppstår ett tekniskt brus då det är tekniken i sig som begränsar spridningen till 

målgruppen. Teknikdeterministerna såg en stor möjlighet i användandet av internet i 

och med potentialen att få stor spridning till en liten kostnad (Curran, 2012). När 

kommunerna, och övriga sidanvändare, ska behöva betala för att få sina inlägg spridda 

kan man undra hur teknikdeterminismens tanke om att få stor och billig spridning på 

internet är aktuell i dag och i framtiden. Kommunerna behöver avgöra hur mycket 

informationsspridningen på sociala medier är värd eller hitta nya sätt att få spridning, 

till exempel genom att få fler interaktioner. Men att få stor spridning för en liten insats 

är anledningen till varför Jönköpings kommun började närvara på just Facebook. 

Det skapas nya kanaler hela tiden och informationsansvariga måste ta ställning till vilka 

plattformar man vill synas på. Medielandskapet förändras och det är inte kanalerna i sig 

som leder till framgång utan hur man använder dem och tar till vara på deras funktioner 

(Leigert, 2013). Intervjupersonen på Kalmar kommun tar upp detta som en utmaning 

för deras verksamhet. De vill i framtiden satsa mer på sociala medier, men ser det som 

en stor utmaning att vara följsam och flytta med när medborgarna byter kanal. Han 

menar också att det inte är längesedan som sociala medier sågs som något enbart för 
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ungdomar. Idag finns alla åldersgrupper representerade i sociala medier, vilket gör att 

man vill satsa mer på dessa kanaler. 

Kommunikationsstrategen på Jönköpings kommun ser bemanningen som en utmaning i 

arbetet med sociala medier. Människor förväntas idag vara tillgängliga dygnet runt, 

vilket ställer högre krav på de anställda även efter arbetstid om man vill att kommunen 

ska vara aktiv i sina kanaler. Den pressansvariga på Växjö kommun tar upp risken med 

så kallade troll på internet, till exempel folk som börjar skriva hot, personangrepp eller 

liknande inlägg på kommunens sociala medier. Det kan vara svårt att hitta den skyldige 

och arbetet med dessa inlägg kan vara väldigt tidskrävande, något som i sin tur påverkar 

kommunens arbete och kan innebära att de behöver fler som jobbar med att ta hand om 

det. 

Både den pressansvariga på Växjö kommun och kommunikationschefen på Kalmar 

kommun tar upp språket i sociala medier som en stor utmaning. Man måste anpassa 

sina inlägg så att de blir fria från fackspråk och passar in i folks flöden, samtidigt som de 

måste vara seriösa och korrekta. I undersökningen som Avery och Graham (2013) gjorde 

kom man fram till att kommunerna förväntas vara mer öppna idag än tidigare. De ska 

verka på ett mer transparent sätt och komma närmre medborgarna, något som blir 

enklare om man använder ett mer vardagligt och lättbegripligt språk. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med undersökningen har varit att studera hur dessa tre kommuner hanterat sitt 

uppdrag att sprida samhällsinformation till medborgarna efter implementeringen av ny 

kommunikationsteknik, som i detta fall är sociala medier. Skillnaden i 

kommunikationen har inte varit dialogen i sig. Att ha en dialog med kommunen och dess 

tjänstemän har varit möjligt även innan det fanns sociala medier. Man kunde då 

använda sig av telefon, mejl, brev med mera. Skillnaden idag är att kommunikationen 

kan ske i ett öppnare forum där fler kan se eller delta i dialoger som redan förs mellan 

andra och på så vis själv få information. Hur en dialog hanteras sker på samma sätt som 

innan men informationen har blivit mer lättillgänglig och kommunerna märker att fler 

och fler väljer att kontakta dem via sociala medier. Det krävs än idag att man skickar ut 

tryckt material till invånarna, eftersom man inte med säkerhet kan nå alla berörda via 

sociala medier. Sociala medier ses fortfarande som ett komplement till de mer 

traditionella sätten att kommunicera. 

Kommunerna har varit tvungna att arbeta fram nya riktlinjer för de sociala kanalerna för 

att passa in och möta de nya behov som finns där. Språket har varit en stor utmaning där 

man i sociala medier försöker ha ett mer personligt och lättsamt språk som 

medborgarna enkelt kan ta till sig av. Kommunerna anser att de har blivit mer öppna 

och ökat sin transparens, samt att sociala medier har fört kommunerna närmre sina 

kommuninvånare genom att öppna upp större möjligheter för dialog. Invånarna kan 

även ta del av kommunernas vardagliga arbete på ett nytt sätt, något som också för de 

båda parterna närmre varandra. 

Vi anser att vårt resultat om varför kommunerna valde att börja använda sociala medier 

är väldigt intressant då alla tre kommunerna svarade att man gjorde det för att följa 

strömmen. Man visste inte riktigt vad man skulle ha sina konton till eller hur de skulle 

användas, huvudsaken var att man gjorde som alla andra och hängde med i den tekniska 

utvecklingen. Detta bekräftar teorin om teknikdeterminism.  

Till en början hade man inte någon genomarbetad strategi för hur man skulle använda 

sociala medier. Det var ingen som egentligen visste hur utvecklingen skulle se ut ett par 

år framöver, men kommunerna ville finnas där för att alla andra gjorde det. Nu i 

efterhand har man förstått vikten av att ha en tydlig strategi och genomarbetade 

riktlinjer för sitt arbete med sociala medier. Eftersom sociala medier förändras snabbt 

måste även riktlinjerna göra det. En stor utmaning för dagens kommunikatörer är att 

hänga med i denna utveckling och veta vilka kanaler man ska satsa på eftersom nya 

plattformar hela tiden skapas. 
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Jönköpings kommuns kommunikationsstrateg nämnde andra kommuner som 

genomgått något slags kris, och att detta har genererat i fler följare och mer interaktion 

och engagemang på sociala medier från medborgarna. En sak som Jönköpings, Kalmar 

och Växjö kommuner har gemensamt är att de inte haft en stor kris under tiden de 

funnits på sociala medier. Om de hade haft det skulle deras kommunikation kanske ha 

förändrats, känslan av att nå ut till fler skulle kanske stärkas och kanske hade kanalerna 

använts på andra sätt som är mer anpassade efter kanalernas möjligheter än de är idag. 

Alla tre kommuner upplever att de fått positiv respons från invånarna när det gäller 

deras närvaro i sociala medier, vilket gör att de vill fortsätta satsa på kommunikation i 

dessa kanaler även i fortsättningen. 
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9. Förslag till vidare forskning 
I framtiden skulle man kunna göra en undersökning där man utgår från medborgaren 

och dess syn på kommunernas aktivitet i sociala medier. Intressanta frågeställningar 

skulle kunna vara vad medborgarna förväntar sig få för information från kommunerna 

via sociala medier och hur man upplever att kommunerna når ut och tillfredsställer de 

behov som finns. Man skulle också kunna undersöka om det finns åsiktsskillnader 

mellan olika målgrupper, exempelvis kvinnor och män, olika åldrar, socioekonomiska 

bakgrunder och så vidare. 

I vår undersökning har vi valt ut kommuner som är aktiva i sociala medier. Det skulle 

även vara intressant att undersöka kommuner som är mindre aktiva på eller som inte 

använder sociala medier, för att se deras syn på kommunikationen och varför de inte har 

sociala medier som kanaler att kommunicera igenom. 

En kvantitativ undersökning skulle kunna göras på kommunernas uppdateringar i 

sociala medier. Genom innehållsanalyser av inlägg skulle man kunna se vad som skapar 

interaktion, vad för typ av inlägg som delas och sprids vidare med mera. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide Jönköpings, Kalmar och Växjö Kommun 
Inleda med att berätta om syftet med vår uppsats och hur intervjun är upplagd samt 
fråga ifall det är okej att vi spelar in samtalet.  
 
Tema 1. Bakgrund 
Berätta lite kort om kommunens kommunikationsavdelning. 
Vad har du för arbetsroll på kommunen? 
Hur många anställda är ni som arbetar med kommunikation?  
 
Tema 2. Allmänt om sociala medier 
Hur länge har ni arbetat med sociala medier?  
Hur kom det sig att ni ville börja finnas där?  
Vilka sociala medier finns ni på?  
Varför just dessa?  
Hur många arbetstimmar i veckan lägger ni på sociala medier?  
 
Tema 3. Strategi 
Har ni någon strategi för vad som läggs upp på sociala medier och när? 
Om ja, hur ser den ut? 
Har ni någon egen kommunikationspolicy för sociala medier?  
Varför? / Varför inte?  
Om ja, ge exempel på hur den ser ut?  
 
Tema 4. Målgrupp och bemötande 
Vilka målgrupper riktar ni er till i sociala medier?  
Hur anpassar ni kommunikationen beroende på vilken målgrupp ni vill nå? 
På vilket sätt har sociala medier förändrat er kommunikation med medborgarna?  
Hur har er närvaro på sociala medier blivit bemött?  
När väljer ni att bemöta eventuell kritik eller feedback i sociala medier?  
Har ni någon policy för hur ni ska bemöta eventuell kritik och feedback i sociala medier?  
Ge exempel på ett tillfälle när ni har valt att bemöta negativ kritik. 
Har det hänt att ni förändrat något i organisationen på grund av feedback ni fått genom 
sociala medier?  
Om ja, vad?  
Anser ni att ni lyckas i ert uppdrag att nå ut till medborgarna med viktig information via 
sociala medier? 
Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte? 
 
Tema 5. Framtid, utmaningar och möjligheter 
Ser ni några risker med att kommunen närvarar på sociala medier?  
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Om ja, vilka? 
Vad har varit de största utmaningarna med kommunikationen i sociala medier?  
Hur ser ni på ert framtida arbete och utveckling av kommunikation i sociala medier? 
Planerar ni att satsa mer eller mindre på kommunikation via sociala medier?  
Varför? / Varför inte?  
Hur utvärderar ni ert arbete med sociala medier?  
 
Avsluta med att fråga om det är okej att vi kontaktar intervjupersonerna igen vid 
eventuella ytterligare frågor samt fråga ifall de vill ta del av vårt färdiga arbete.  
 


