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Abstract  

Social media has created new ways for communication and networking. Through social 

media, public administrations have the opportunity for new and expanded ways to 

communicate with their citizens.  

 

The municipality has to respond to their citizens demands for information and needs for 

communication. To enter an unknown channel, requires a strategy and an approach to 

new ways of communicating. In this science paper, we have asked the question: Why 

does the municipality use social media to communicate with their citizens?  

 

To get an answer to our question, we investigated how three Swedish municipalities are 

working with social media, from a strategic perspective. We have interviewed the person 

who is responsible for communications in social media in Karlskoga, Karlstad and 

Örebro.  

 

It turned out that the three municipalities are using and working with social media in 

different ways, but that the goal of their communication is to achieve dialogue and 

interaction with their citizens. We also found that the road to dialogue not always is 

straightforward and that the strategy for achieving dialogue is to adapt to the new 

channels and opportunities by keeping them active and alive. Finally, we have developed 

specific recommendations for municipalities who want to use social media in their 

communication with citizens.  

 

Key words: Social media, Facebook, municipality, dialogue, strategic communication 
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Sammanfattning 

Sociala medier har skapat nya vägar för kommunikation och nätverkande. Genom sociala 

medier har offentliga förvaltningar möjlighet till ett nytt och utvidgat sätt att 

kommunicera med sina medborgare.  

 

Kommunen är till för medborgarna och måste därför bemöta deras krav på information 

och behov av kommunikation. För att våga sig ut i en okänd kanal krävs en strategi och 

ett förhållningssätt till nya vägar att kommunicera. I den här uppsatsen har vi ställt 

frågan; Varför använder kommuner sociala medier för att kommunicera med sina 

kommuninvånare?  

 

För att få svar på vår fråga har vi undersökt hur tre svenska kommuner arbetar med 

sociala medier, utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi har intervjuat de personer som är 

ansvarig för kommunikationen i sociala medier på Karlskogas, Karlstads och Örebro 

kommun.  

 

Det visade sig att de tre kommunerna använder och arbetar med sociala medier på olika 

sätt, men att målet med kommunikationen är att uppnå dialog och interaktion med 

medborgarna. Vi fann också att vägen till dialog inte är spikrak samt att kommunernas 

strategi för att uppnå dialog är att anpassa sig till de nya kanalernas möjligheter och 

genom att hålla dem aktiva och levande. Avslutningsvis har vi tagit fram konkreta 

rekommendationer till kommuner som vill använda sociala medier. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, kommun, medborgardialog, strategisk 

kommunikation 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så 

mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.”   

Ines Uusman, 1996, IT-amsvarig minister 

(1. www.ordsprak.se) 

 

För 15 år sedan uttalade sig den svenska IT-ministern om internet enligt ovan. Sedan 

dess har det hänt oerhört mycket. Sociala medier, ständigt förnyade tekniska möjligheter, 

surfabbonnemang till mobilen och den ständigt återkommande kommentaren ”Jag såg 

det på Facebook” har öppnat upp för ett nytt kapitel när det gäller kommunikation, inte 

minst mellan offentlig förvaltning och medborgare. Dagens sociala medier som 

Facebook, YouTube, Twitter, Flickr och bloggar har skapat nya vägar för sociala nätverk 

och kommunikation och används av miljontals människor i hela världen (Kaplan och 

Haenlein, 2009). Med andra ord har offentliga förvaltningar möjlighet att hitta fler och 

nya vägar att kommunicera med sina medborgare, men trots möjligheterna använder 

många svenska kommuner ändå inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete.  

 

I slutet av 2010 utförde Sveriges kommuner och landsting (SKL) en kvantitativ 

undersökning bland Sveriges kommuner och landsting om användandet av sociala 

medier. Undersökningen visade att 60 % av de svarande använder någon form av sociala 

medier i sin externa kommunikation, och att det huvudsakliga syftet med 

kommunikationen är dialog med medborgare, följt av nyhetsförmedling och 

omvärldsbevakning. De flesta kommuner och landsting svarade att Facebook är den 

kanal där öppenhet och möjlighet till dialog upplevs starkast. 

 

Bland slutsatserna i deras undersökning finns en efterfrågan på handfasta tips och 

riktlinjer för att arbeta med sociala medier. SKL har gett ut juridiska riktlinjer, men det 

finns ingen generell policy för kommuners externa kommunikation i sociala medier.  
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De kommuner som svarade att de inte använde sociala medier angav att orsaken främst 

var att de planerade att börja, men att de inte hade kommig igång. Resursbrist var det 

näst populäraste svarsalternativet på den frågan. De aktiva kommunerna uppmanar till 

användning av sociala medier, men påtalar vikten av att börja med att ta fram strategier 

och riktlinjer för arbetet först. 

 

Därför har vi har valt att skriva vår c-uppsats om hur tre olika kommuner arbetar med 

sina strategier och riktlinjer för kommunikation i sociala medier. Detta för att visa hur 

arbetet med att utforma en strategi kan gå till, vilka perspektiv de tre kommunerna som 

vi har träffat utgår ifrån, vad som är viktigt för dem, vilka resurser deras arbete kräver 

och vilka erfarenheter de kan dela med sig av. Vi har valt att inte analysera de olika 

strategierna, utan genom intervjuer med kommunernas facebookansvariga enbart 

diskutera strategierna och vikten av att ha strategiska dokument. Utifrån våra 

forskningsresultat har vi sedan tagit fram rekommendationer med viktiga punkter om vad 

man bör veta innan man som kommun eller annan statlig förvaltning börjar använda 

sociala medier. De riktlinjer som tidigare tagits av fram olika myndigheter (SKL, e-

delegationen, datainspektionen) gällande sociala medier är baserade på juridiska aspekter 

som enbart tar upp hur kommunikationen och informationen ska hanteras, men inte hur 

man faktiskt kan kommunicera och föra dialog med sina medborgare i de nya kanalerna. 

De kommuner som finns representerade i vår uppsats är Karlskoga, Örebro och 

Karlstad. De arbetar med sociala medier på olika sätt utifrån de strategier de själva har 

utformat. Strategierna är utformade efter SKL, e-delegationen och datainspektionens 

juridiska ramverk, men har också formats utifrån kommunernas egna mål, syfte och 

resurser. I vår uppsats fokuserar vi på hur kommuner kan utforma en strategi för 

kommunikation med medborgarna, men också förhålla sig till de juridiska aspekterna. 

 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att finna förståelse för varför kommuner i Sverige arbetar 

med sociala medier i sin kommunikation gentemot sina medborgare.  

För att uppfylla syftet med vår uppsats behöver vi också ta reda på hur och varför tre 

olika kommuner kommunicerar i sociala medier och hur de strategiska dokument de har 

utformat kommer till användning. Det saknas tidigare forskning om hur kommuner ska 

uppnå god kommunikation och dialog med medborgare via sociala medier, något som 
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kommer att bli, eller redan är, en viktig del i kommuners externa kommunikation i det 

moderna samhället. Vår forskning ska också leda fram till konkreta rekommendationer 

till kommuner i Sverige gällande kommunikation i sociala medier.  

  

1.3 Frågeställning 
  
Vårt syfte har föranlett följande frågeställning:  

Varför använder kommuner sociala medier för att kommunicera med sina 

kommuninvånare? 

  

1.4 Avgränsningar 
 

Vi avgränsat vårt arbete genom att:   

  

 Fokusera på de strategier som används vid extern kommunikation i sociala 

medier, i synnerhet kommunikationen på Facebook. Anledningen till 

fokuseringen på Facebook är det massiva användandet av just Facebook som gör 

kanalen dominant bland sociala medier i dagsläget. Enligt den undersökning som 

SKL utförde i november 2010 är Facebook den kanal som svenska kommuner 

använder i störst utsträckning. 

 Undersöka ovanstående strategier hos tre olika kommuner i Sverige; Örebro, 

Karlstad och Karlskoga. Dessa kommuner har vi valt för att de använder 

Facebook samt har strategiska dokument för kommunikation i sociala medier. 

 Vi har inte undersökt förhållandet mellan kommun och medborgare, utan enbart 

utgått från kommunens perspektiv i kommunikationen. 

 Vi har avgränsat metoden till att utföra kvalitativa samtalsintervjuer med en 

relevant person vid var och en av ovanstående kommuner. Detta för att 

intervjuer är den metod vi anser är lämpligast för att finna relevant empiri.  
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1.6 Definitioner av centrala begrepp 
 

1.6.1 Sociala medier 
Kaplan och Haenlein (2009) skriver att sociala medier utvecklades ur begreppet Web 2.0  

Web 2.0 innebär en plattform där programutvecklare skapade och publicerade innehåll 

medan privatpersoner kunde ändra detta. Sociala medier kan ses som summan av den 

tekniska och ideologiska grund som Web 2.0 ger. Danah M. Boyd (2008) beskriver 

sociala nätverksajter som webbaserade tjänster. Hon menar också att det finns vissa 

kriterier för sociala medier, dessa tillåter enskilda människor att bygga en offentlig eller 

halvoffentlig profil inom ett begränsat system, formulera en lista med andra användare 

som de delar anslutning med och visa och gå igenom sina anslutningar och de som görs 

av andra inom systemet (Boyd, 2008). Det som gör sociala nätverksajter unika är att de 

gör det möjligt för användarna att formulera och synliggöra och visa sina sociala nätverk 

(ibid). På till exempel Faecbook syns det vilka dina vänner är, hur dem ser ur och vad ni 

skriver till varandra. Andra exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, Youtube 

och bloggar.  

 

1.6.2 Facebook 
Facebook är en av världens största och mest välkända sociala nätverksajt med cirka 500 

miljoner aktiva användare världen över (2. www.facebook.com). Hälften av dessa loggar 

in varje dag (ibid). Facebook ger möjligheten att dela med sig av bilder, filmer, 

kommentarer, statusuppdateringar och kontakt med vänner och familj. Enligt Ronge 

(2010) fanns ca 3.3 miljoner svenskar på Facebook 2010, sedan dess har antalet 

användare ökat. Företag och organisationer i Sverige har också insett möjligheterna med 

Facebook genom att synas och vara aktiv på nätverksajten.   

 

1.6.3 Twitter 
Twitter är inte den kanal som vi främst fokuserar på i vår uppsats, men benämns i vårt 

empiriska resultat. Twitter är ett socialt nätverk där du kan komma i kontakt med den 

senaste informationen om det du finner intressant. Genom twitter kan du följa 

intressanta konversationer och ta del av dessa. ”Tweets” är en kort mängd information, 

140 tecken långt där du kan delge information och låta andra ta del av det (3. 

www.twitter.com). Företag och organisationer kan använda Twitter för att snabbt delge 

information om produkter eller service.  

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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1.6.4 Youtube 
Youtube är inte den kanal som vi främst fokuserar på i vår uppsats, men benämns i vårt 

empiriska resultat. Youtube är en site där inehållet är användargenereat. Användarna kan 

ladda upp och sprida egna filmer, ta del av andra användares filmsekvenser (Carlsson 

2010). Man kan kommentera och betygsätta filmer, samt dela dem vidare i andra kanaler. 

 

1.6.5 Offentlig förvaltning 
Offentlig förvaltning innebär den organisation som har till uppgift att bereda och 

verkställa den politiska besluten som statsmakterna har bestämt (4. www.ne.se). All 

organisation förutom statsmakterna och rättskipningens organ innefattar offentlig 

förvaltning; departementen, statsförvaltningen, landstingen och kommunerna (ibid). 

 

1.6.6 Kommun 
En kommun är ett geografiskt avgränsat område och en enhet för lokalt självstyre. 

Kommunen styrs av en kommunstyrelse som utses av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillsätts genom ett allmänt val var fjärde år. Kommunstyrelsen har 

ansvar för bland annat skola, äldrevård, räddningstjänst, vatten och avlopp (Kraft och 

Strandberg, 2007). Kommuninvånare har rätt att ställa krav på och komma med förslag 

till kommunen utifrån kommunallagen och kommunerna har vissa skyldigheter gentemot 

sina medborgare (5. www.ne.se).  

 

1.6.7 Kommunikationsstrategi 
Begreppet strategi innebär läran av användningen av medel för att nå mål. Kraft och 

Strandberg (2007) beskriver kommunikationsstrategin som en plan som är viktig för att 

kommunicera i en mer svårnavigerad värld. Strategin behöver oftast ändras allt eftersom 

nya saker inträffar och därmed kan aldrig strategin bli en sanning, snarare en filosofi.  

 

1.6.8 Extern kommunikation 
Det som betecknar extern kommunikation i en organisation är de budskap som 

organisationens medlemmar använder för att interagera med utomstående, både individer 

och andra organisationer (Larsson, 2005). Med andra ord är extern kommunikation all 

kommunikation som når utanför organisationen. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Gränsen mellan intern och extern kommunikation är inte helt självklar, de två termerna 

har genom åren närmat sig varandra genom att det interna arbetet allt mer används i 

externa syften (ibid). Samtidigt har extern kommunikation fått allt mer anknytning till 

den interna (ibid).  

 

1.6.9 Användargenererat innehåll 
Användargenererat innehåll är ett begrepp myntat ur sociala medier som innebär att 

publiken själv kan vara med att skapa och styra över innehåll på nätverksajter (Kaplan, 

Haenlein, 2009). För att få kallas användargenererat innehåll krävs att sidan är publik 

över internet, har skapats på ett kreativt sätt, utanför professionella rutiner och för en 

utvald grupp människor (ibid).  

 

1.6.10 SKL 
SKL är en förkortning på organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. 

Organisationen är en politiskt styrd arbetsgivarorganisation med cirka 230 

förtroendevalda(6. www.skl.se). Verksamhetsidén bygger på demokrati och visionen är 

att utveckla välfärden. SKL väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion och 

uppdraget är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och 

regionalt självstyre (ibid). 

 

1.6.11 E-delegationen 

I mars 2009 inrättade Sveriges regering en expertgrupp; E-delegationen. E-delegationen 

ska leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som 

möjligt för medborgare och företag att ta del av myndigheters information och service på 

internet. Under 2010 fick de dessutom i uppdrag att ”främja öppen data och ta fram 

riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv” (7. 

www.e-delegationen.se). 

 

1.6.12 Datainspektionen 
Datainspektionen är en förvaltningsmyndighet som arbetar för att skydda och säkra den 

enskilda individens integritet och skydda personuppgifter från att utnyttjas och 

missbrukas. Datainspektionens arbete omfattar även att bevaka hur personuppgifter lagas 

och hanteras (8. www.datainspektionen.se). 

http://www.skl.se/
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1.7 Dispositionsmall 
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2 Teori  
Nedan följer en genomgång av de teorier och tidigare forskning som är intressanta för svaret på vår fråga 

i uppsatsen. Avsnittet börjar med en historisk överblick på forskaren Habermas välkända teorier kring 

demokrati, som ofta återkommer i texter gällande sociala medier. Genomgången fortsätter sedan med mer 

moderna teorier kring kommunikation, internet och sociala medier. För att läsaren ska få förståelse för 

vad som kännetecknar offentliga organisationer och deras kommunikation handlar en teoridel om 

forskning också om det. 

 

2.1 Demokrati och offentlighet – en historisk överblick 
 
Forskaren Jürgen Habermas har sedan 1960-talet publicerat en rad texter om 

offentlighet, demokrati och dess byggstenar i ett samhälle. Hans teorier är verksamma än 

idag och kan ge en djupare förståelse för offentlighetsbegreppet och dess betydelser i ett 

informationssamhälle där sociala medier och användarvänliga teknologiska plattformar är 

ett faktum. Nedan följer en historisk bakgrund till offentlighetsbegreppet.  

 

2.1.2 Massmedier 
Medier som tidningar och böcker bildade ett samhälle med information och en större 

möjlighet till kommunikation mellan medborgare i Europa och nya sociala klasser 

bildades(Scannell, 2007:235). Men under 1700-talet var det inte alls självklart att leva i ett 

öppet samhälle med ett levnadsätt speglat av kännedom om en självständigt social sfär 

där alla var välkomna (ibid). Offentligheten var feodal och makten låg hos en person som 

styrde över undersåtar, de vanliga medborgarna vittnade om ett teaterspel som de enbart 

kunde åskåda (ibid). Medborgarnas åsikter representerades inte, utan översåtarna styrde 

och bestämde på egen hand (ibid). Medierna styrdes av en liten makt och ingen hänsyn 

eller dialog skedde med läsarna. Människorna i dåtidens samhälle kände inte till en 

offentlighet såsom vi gör idag. Städer växte med tiden och fick en större betydelse än 

enbart ett kollektivt boende – utan ett rum för handel, nyheter och kommunikation 

(Scannell, 2007:235).   

 

Under den senare delen av 1800-talet utökades makten till flera personer och 

institutioner och samhället demokratiserades allt mer. Medborgarna började ta en större 

plats i det offentliga samhället och kritiska diskussioner gjorde att en allmän opinion 

uppstod (Habermas, 2003:91). Samtidigt gällde detta inte alla människor i samhället, utan 
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undersåtar stängdes ute ur den allmänna opinionen och deras privata åsikt tog ingen 

hänsyn till (Habermas, 2003:92), undersåtar var exempelvis kvinnor i samhället. Den 

allmänna opinionen var mycket värd och det var genom att människorna i samhället hade 

makt att kunna påverka de politiska auktoriteterna som den politiska makten blev 

kontrollerad och publiken ansågs ha en avgjord kritisk förmåga (Habermas, 2003:100–

101). Människor samlades på platser i staden för att förändra opinioner och påverka 

makthavarna och det fanns större utrymme för påverkan än tidigare. Massmedier 

öppnade för nya sociala situationer och relationer, men ökade också skillnader mellan 

klasser i samhället (Scannell, 2007:236). Den offentliga politiska sfären ansåg att 

medborgarna hade rättigheter såsom fri press, frihet i åsikt och tal, personlig livsfrihet, att 

röra sig fritt i samhället och likhet inför lagen (Scannell, 2007:237–238). Det privata 

hushållet med familjepatriarkatet som norm luckrades upp allt mer och istället växte ett 

öppnare samhälle fram, med utrymme för generella viljor (Scannell, 2007:238). Den 

borgerliga staten präglades av att spegla den allmänna opinionen och de demokratiska 

grundstenarna vilade på medborgarnas kontroll genom kritisk diskussion (Habermas, 

2003:101). Senare förändrades samhällssynen till viss grad och den kritiska diskussionen 

blev alltmer speglad av ett medierat konsumtionssamhälle.  

 

2.1.3 Samhällskonsumtion 
Den kritiska diskussionen ersattes av ett konsumtionssamhälle och den kritiska 

diskussionen flyttades från sociala arenor såsom kaféer och torg till massmedier 

(Scannell, 2007:239). Samhällsmedborgarna deltog i liten grad och lät sig följa med i den 

allmänna debatten istället för att medverka i kritiska diskussioner (Scanell, 2007:239). 

Politiken närmade sig samhället och marknaden, men likaså politiserades samhället 

(Scannell, 2007:239). Nyhetspressen blev också ett politiskt kampmedel då den allt mer 

speglades av den allmänna opinionen, till skillnad från tidigare då den enbart varit 

nyhetsförmedlare (Habermas, 2003:175). Den nya samhällsstrukturen förändrade synen 

på offentligheten och den privata och offentliga sfären tenderade att sammanflätades i 

och med utbredningen av nya marknadsekonomiska relationer (Habermas, 2003:139). 

Under den senare delen av 1900-talet är konsumtionen av medier i hushållet stor 

(Scanell, 2007:240). Istället för att läsa litteratur och nyheter tillsammans med andra på 

kaféer, blev diskussionerna i och med mediekonsumtionen mer begränsad till hemmet 

(ibid). Kommunikationen blev mer och mer riktad till en viss målgrupp i paketerade 

budskap (ibid). De politiska budskapen var manipulerande och hade som mål att linda 
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publiken runt fingret (Scannell, 2007:240). Pressen förlorade en del av sin roll som värd 

för samhället och för den politiska diskussionen (ibid). I och med en ny massmediekultur 

blev pressen alltmer vinstdrivande och styrdes av ägarnas intressen (ibid). Den politiska 

opinionsbildningen styrdes inte längre av problemfrågor i samhället, utan präglades allt 

mer av personifiering och politiska framträdanden (Scannell, 2007:241).  

 

2.2 Internet  
 
Internet som nytt medium öppnade upp för många nya kommunikationsvägar och 

innehöll mindre begränsningar i tid och rum. Idag finns en mängd möjligheter för 

information och medborgaraktivitet genom internet. Både företag, organisationer och 

den politiska makten använder Internet för att snabbt och enkelt få kontakt och respons 

från medborgare (Buskqvist, 2007). Dessutom är internet en av de billigaste kanalerna att 

använda sig av för att som organisation nå ut till medborgare och målgrupper (Chadwick, 

2008), eftersom själva kanalen eller kontot som regel är gratis att använda. Även om 

kanalen är billig, tillkommer resurser i form av personal och tid som ska underhålla och 

bevaka kanalen. 

 

2.2.1 Diskussion genom internet 
Genom internet kan en mängd olika människor mötas online, oavsett fysisk plats på 

jorden. Alla internetanvändare kan tillsammans befinna sig över webben. Vissa 

människor söker likasinnade och andra människor söker sig till människor de i verkliga 

livet inte skulle ha bekantat sig med (Stromer-Galley, 2006). Internet fungerar också som 

en stor informationskälla, både för att hitta den information människor redan vet om och 

håller med om, men också för att hitta ny kunskap och bemöta åsikter de inte är eniga 

med. Webben är en stor arena för diskussioner förda av privatpersoner, med hjälp av de 

teknologiska plattformarna (ibid).  

 

Stromer-Galley (2006) skriver att en del forskare hävdar att människor i större 

utsträckning söker sig till likasinnade över internet än vad de gör i traditionella 

massmedier. Utifrån detta kan Internet ses som en smalare ingång till diskussioner än 

andra medier, då det är lättare att se bort från andra alternativ. Människan väljer själv 

vilka forum som är intressant att vara aktiv i. Onlinediskussioner som lockar till sig 

många medlemmar kan skapa grupper av opinioner som får medlemmarna att göra 
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åsiktsbedömningar enbart genom denna diskussion. Sammansättningen av likasinnade 

genom Internet kan göra att extrema åsikter bildas och att människor blir blinda av andra 

nyanserade åsikter (Stromer-Galley, 2006). Detta kan jämföras med Habermas (2003) 

teorier om den offentliga diskussionen under 1800-talet. Medborgarna under den 

politiska makten samlade sig tillsammans under samma problemområde och skapade 

opinion mot politiska aktörer. Exempelvis bildade man grupper genom människor av 

samma sociala klass. 

 

Det finns en debatt kring huruvida internet verkar för det offentliga rummet i samhället. 

Buskqvist (2007) skriver i sin avhandling att den offentliga sfären har ändrat karaktär i 

och med den moderna mediemiljön. Historiskt sett började den offentliga sfären med 

politiska diskussioner på allmänna platser i staden och fortsatte med nya möjligheter i 

och med massmediernas framväxt. Idag har den offentliga sfären utökats med nya 

potentialer kring interaktivitet.  Det finns dock både positiva och negativa syner 

angående den nya offentliga sfären. De positiva rösterna hävdar att människor i högre 

grad kan medverka i demokratin och politiken genom att göra sina röster hörda. Men 

enligt både Buskqvist (2007) och Stromer-Galley (2006) kan den mediala offentliga sfären 

göra att den politiska överläggningen hos medborgare blir sämre. I egentlig mening borde 

medier ses som en offentlig och en privat sfär som vävts samman (Buskqvist, 2007).  

2.2.2 Facebook 
Sociala nätverk gör det möjligt för användare att dela med sig av personlig information 

och interagera med andra genom att skapa kontakter och skicka meddelanden. Facebook 

är ett socialt nätverk på internet, det hittills största av sitt slag. I skrivande stund har 

Facebook över 600 miljoner användare världen över, och drygt 4,2 miljoner användare i 

Sverige (9. www.socialbakers.com), en ökning med ca 1 miljon användare sedan 2010 

(Ronge, 2010). På Facebook samlas alla, oavsett ålder, kön eller andra demografiska 

faktorer. För kommuner är det viktigt att nå en stor målgrupp och kommunens 

information och kommunikation ska nå många medborgare. Nedan visas tabeller som 

styrker den breda grupp av människor som är medlemmar på Facebook.  

http://www.socialbakers.com/
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Diagram över åldersfördelning av svenska facebookanvändare, 11-05-23 

(www.socialbakers.com) 

 

 

Diagram över könsfördelning av svenska facebookanvändare, 11-05-23 

(www.socialbakers.com) 

 

En stor mängd information finns tillgänglig i form av både text, bild och film. 

Myndigheter och kommuner kan med hjälp av Facebook skapa och utveckla sitt 

varumärke och göra det känt för användarna. Många kommuner och företag använder 

också dessa som kanal för exempelvis marknadsföring, information och 

omvärldsbevakning (Kaplan och Haenlein, 2009). I och med den stora mängden 

användare ger Facebook stora möjligheter, både för privatpersoner, organisation och 



 
 

18 

företag, att få synas. Facebooks vision är: ”to give people the power to share and make 

the world more open and connected” (10. www.facebook.com).  

 

2.2.3 Användarperspektivet i sociala medier 
2008 utnyttjade 75 % av världens internetanvändare sociala medier. (Kaplan och 

Haenlein, 2009). Utvecklingen sker över alla åldersgrupper och gör att företag och 

organisationer världen över har intresse att synas och höras i den nya medieteknologin 

(ibid). Sociala medier utvecklades ur begreppet Web 2.0.  Web 2.0 innebär en plattform 

där programutvecklare skapade och publicerade innehåll medan privatpersoner kunde 

ändra detta (ibid). Sociala medier kan ses som summan av den tekniska och ideologiska 

grund som Web 2.0 ger. Vissa kriterier finns för att få kallas ett socialt nätverk på 

internet. Bland annat måste sidan ha skapats på ett kreativt sätt, utanför professionella 

rutiner och för en utvald grupp människor (Kaplan och Haenlein, 2009).  

 

Företag har historiskt kunnat reglera sin information i medier och strategiskt placera vid 

rätt tillfälle. Idag har organisationer inte lika stor kontroll över informationsflödet och får 

verka mest som åskådare(Kaplan och Haenlein, 2009). Exempelvis tillåter Wikipedia inte 

att företag är med och skapar innehåll. Även om sociala medier inte är ett helt nytt 

fenomen finns det en förvirring kring dem och dess tillgång. Ett faktum är att sociala 

nätverkssajter blir allt populärare och att den virtuella världen är den nya platsen för att 

skapa information och kommunikation. Sociala medier används till största del som social 

interaktion mellan människor (ibid). Många människor använder sociala medier till ett 

personligt uttryck, för att synas och ge ett bra intryck. Människor vill idag skapa 

personliga varumärken och att synas över internet ger människan möjlighet att uttrycka 

sin person i större utsträckning än vad som kan göras i sociala direkta sammanhang. 

Sociala medier möjliggör djupare kommunikation med främlingar än vad som vågas göra 

i det verkliga livet (Kaplan och Haenlein, 2009). Däremot skriver Boyd (2008) att sociala 

nätverkssajter används till stor del för att stödja redan existerade relationer och för att 

bibehålla kontakten med släkt och vänner. Vidare kan dock relationerna på sociala 

nätverkssajter vara svaga, men det finns vissa element som kopplar ihop personer, som 

till exempel tidigare gemensam skolklass. Detta är den stora skillnaden mellan sociala 

nätverk och tidigare offentlig kommunikation genom dator. Dessutom skriver Boyd 

(2008) att nätverkssajter gör det lättare för människor att umgås och sällskapa, när de inte 

http://www.facebook.com/
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fysiskt kan träffas, vilket gör att sajterna ger likadana möjligheter som icke mediala 

situationer gör.  

 

2.2.4 Medborgare och dialog 
 

I takt med ny teknologi sker interna förändringar och nytänkande angående den externa 

kommunikationen för organisationer och myndigheter i Europa. Chadwick (2008) skriver 

att medborgare i Europa ställer allt högre krav på åsiktsfrihet, deltagande och förtroende 

för politiken. Medborgare vill i allt större utsträckning fatta beslut själva och låter inte 

någon annan göra det åt dem.  Potentialen för offentliga myndigheter att uppfylla 

medborgarnas önskningar finns i de nya medieteknologierna.  Dialoger mellan politiker 

och medborgare kan ske direkt. Samtidigt kan detta också leda till problem då stora 

protestorganisationer i allt högre grad kan läcka personlig information om exempelvis 

politiker och företagshemligheter. Internet och sociala nätverk gör det enklare för 

missnöjda medborgare och aktivister att fördärva ansikten och förändra synen på en 

organisation (Chadwick, 2008). Samtidigt är detta också en möjlighet ur ett 

användarperspektiv.  

 

Även i Sverige spelar internet en allt större roll både som en arena och en aktör i den 

moderna demokratin. Den politiska makten är flyttad alltmer från politiska partier till 

medieorganisationer (Larsson, 2005). I vår tids marknadssamhälle spelar kommunikation 

i form av marknadsföring och reklam en avgörande roll och den svenska politiken är 

professionaliserad (Larsson, 2005). Partierna använder moderna kommunikationssätt för 

att nå ut till sina väljare och offentliga organisationer lär sig använda sociala medier för 

att nå ut till medborgarna. För att nå de unga medborgarna gäller det att befinna sig på de 

platser de rör sig, vilket visar på sociala mediers enorma tillgång vad det gäller politik och 

demokrati.  

 

Svensson (2008:8) skriver att politiker i Sverige drar slutsatsen att den representativa 

demokratin måste förnyas för att man ska lyckas locka engagemang från medborgarna. 

Genom att åstadkomma mer engagemang från medborgarna förväntas demokratin 

stärkas och trovärdigheten hos institutioner öka (ibid). Det gäller kommuner i Sverige 

som också är en del av den representativa demokratin och bör tjäna förtroende att skapa 

de bästa förutsättningarna för samhällsmedborgarna.  
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2.3 Information och kommunikation i offentlig förvaltning 
 

Den offentliga förvaltningens kommunikation skiljer sig i många avseenden från 

kommunikationsarbetet i privat sektor. Offentlig sektor styrs av många lagar och regler 

som en demokratisk förvaltning måste följa, och detta naturligtvis också vad det gäller 

kommunikationen med medborgarna. Samtidigt har informationssamhället förändrats 

och kommunikationen inom offentlig sektor måste hitta fler och nya vägar att 

kommunicera med medborgarna (Kraft och Strandberg, 2007). För att förstå resultaten 

av vår frågeställning behövs förståelse för vad kommuner har för förutsättningar och 

vilka faktorer som styr tillvägagångssätt och genomförande för statliga myndigheters 

kommunikation.  

 

2.3.1 Kommunikation i demokrati 
 Kraft och Strandberg (2007) skriver i deras bok ”Samhällskommunikation, ny strategi 

för informatörer i offentlig sektor” att medborgarnas förtroende för den offentliga 

sektorn i Sverige är låg samtidigt som kommunikationen i det demokratiska samhället blir 

allt viktigare. Beteckningen ”servicedemokrati” har sedan 1900-talets efterkrigstid varit 

ett centralt förhållningssätt för Sveriges offentliga verksamhet (Kraft och Strandberg, 

2007:12). Detta påvisas genom att organisationen ska speglas av den verksamhet och 

service medborgarna erbjuds. Medier riktar idag större fokus mot den demokratiska 

verksamheten, än mot tankarna bakom den, vilket innebär risker då kortsiktiga mål och 

förbättringar belönas i högre grad än ett långsiktigt tänkande (Kraft och Strandberg, 

2007). Detta leder till att den offentliga förvaltningen blir ett offer i den allmänna 

debatten och gör att informatörens roll i förvaltningen är att upprätthålla förtroendet 

(ibid). 

 

2.3.2 Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet 
Den offentliga sektorn styrs av offentlighetsprincipen och gör att planeringen av 

kommunikation blir svårare än i den privata sektorn (Kraft och Strandberg, 2007). 

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, både 

tryckt och elektronisk. Offentlig förvaltning ska också följa meddelarfriheten – de 

anställda i myndigheten har rätt till att anonymt lämna uppgifter till media och författare 

osv. utan att efterforskningar får ske.  Offentlighetsprincipen gör att rättigheterna över 
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att kommunicera och sprida information blir större eftersom den rättigheten faller under 

meddelarfrihet. Inom en offentlig sektor bör kommunikationen planeras i strategi och 

långsiktiga mål, istället för i taktik och detaljer som den ofta görs i privat sektor (Kraft 

och Strandberg, 2007).   

 

2.3.3 Kommunen som varumärke  
All kommunikation är även från offentlig sektors sida, styrd av varumärkesarbete och har 

ett behov av att kommunicera sina budskap till målgrupper i valda kanaler (Kraft och 

Strandberg, 2007). Skillnaden från privat sektor är exempelvis att den offentliga sektorn 

är skattefinansierad och styrd av politiska beslut. De senare tidens omorganisering till att 

en mer marknadsorienterad modell av demokratin har lett till ett mer omfattande arbete 

med marknadsföring, grafiska profiler och logotyper (ibid). Arbetets process kallas 

varumärkesprocess och syftar till att ge en plattform för organisationens målstruktur 

(ibid). Information och kommunikation från kommuner måste sticka ut från mängden av 

andra aktörer som vill synas och höras. Informationen måste också nå fram till 

medborgarna för att förtroendet för organisationen ska upprätthållas. Organisationens 

kärnvärden är viktiga i all kommunikation och marknadsföring och för att kunna 

kommunicera sina kärnvärden måste kommunen ha en egen särprägel, något unikt (ibid). 

Dessutom är det viktigt för en offentlig förvaltning att hålla sig inom de ramar av lagar 

och regler som gäller. I offentlig sektor krävs därför försiktighet i användandet av 

marknadsföring för varumärkesstärkning och detta bör tas till hänsyn i 

varumärkesprocessen. I den politiskt styrda kommunen är det ledningen som formulerar 

och beslutar om verksamhetens kärnvärden och vision (Kraft och Strandberg, 2007).   

 

2.4 Kommunikationsplanering/Strategisk kommunikation 
 

En kommunikationspolicy är en samling generella riktlinjer som ska gälla under en längre 

tid (Eriksson, 2005). Policyn anger ett förhållningssätt till de frågor som organisationen 

har valt att ansluta sig till. I policydokumentet beskrivs hur arbetet ska utföras och 

fördelas, samt vilka ledord som ska gälla (ibid). Mål för extern och intern 

kommunikation, principer för sekretess och öppenhet samt övergripande beskrivning av 

befogenheter och informationsansvar är exempel på vad som ska förklaras i 

policydokumentet (ibid). En kommunikationspolicy är främst ett internt uppslagsverk för 

hur arbetet med kommunikationen ska bedrivas för alla medarbetare inom 
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organisationen och underlättar därmed ett konsekvent agerande mellan organisation och 

externa kontakter (Eriksson, 2005). En organisation som saknar kommunikationspolicy 

riskerar att tillämpa olika metoder och principer för dialog i både motgång och medgång. 

Kommunikationen och agerandet blir inkonsekvent, vilket riskerar att organisationen 

upplevs som velig och ostabil (ibid). Att i förväg ha tänk igenom och planerat 

kommunikationen gör att organisationen eller medarbetaren inte behöver börja om från 

början i varje situation.  

 

Till skillnad från riktlinjerna i en kommunikationspolicy är en kommunikationsstrategi en 

långsiktig strategi över tillvägagångssättet för att med kommunikation bidra till och 

uppnå organisationens övergripande mål (Eriksson, 2005).  En kommunikationsstrategi 

är en av delarna i organisationens totala strategi. Strategin måste diskuteras och förankras 

både i högsta ledningen och i fältorganisationen, dessutom måste den vara 

framtidsinriktad. Genom att identifiera kommande förändringsbehov blir strategin 

vägledande i utformningen av intern och extern dialog (ibid). Frågor som berör 

expanderingsplaner, konkurrens och krishantering kan vara avgörande vid utformning 

och val av kommunikationsstrategi (ibid).  

 

Det är också viktigt att fastslå vem som är avsändare och mottagare samt val av kanal 

och budskap i olika situationer av intern och extern kommunikation (Eriksson, 2005). 

En kommunikationsplan definierar målen med kommunikationen med en viss målgrupp 

under an avgränsad tidsperiod med en viss ekonomisk ram (ibid). Det kan till exempel 

vara en årlig kommunikationsplan för en organisation eller kommunikationsplanen för 

ett särskilt projekt. I kommunikationsplanen utgår man från de mål och strategier som är 

fastställda i kommunikationsstrategin (ibid). Kommunikationsplanen ska vara konkret 

utformad och förklara projektets eller periodens nulägesanalys, mål, delmål, målgrupper, 

ansvarsfördelning, kortfattad kommunikationsstrategi, övergripande budskap, kanaler 

och metoder, tidplan, budget och uppföljning eller utvärdering (Eriksson, 2005). 

 

2.4.1 Kommunikationsstrategier i offentlig förvaltning 
Kraft och Strandberg (2007) skriver om ett begrepp som kallas Soft Power vilket är 

benämningen på ett offentligt organs förmåga att påverka genom andra medel än lagar 

och regler. Ordet är starkt förknippat med myndighetens kommunikationsförmåga. 

Myndigheten behöver därför bygga sin kommunikation på noggrant utvalda strategier 



 
 

23 

som kan ses som en plan. En strategi blir aldrig perfekt, utan måste prövas och 

omdefinieras, eftersom nya händelser både internt och externt kan påverka strategins 

hållbarhet. Allteftersom strategin blir till verklighet, kombineras ursprungsstrategin med 

en oplanerad och nyuppkommen strategi. När strategin utformas krävs en uttänkt filosofi 

och en handlingstaktik för att kunna strukturera kommunikationsarbetet (Kraft och 

Strandberg, 2007). Till skillnad från offentlig förvaltning, kan den privata sektorn planera 

kommunikationen mer som en taktik för att kunna påverka. Framgångsrik 

kommunikation kännetecknas ändå av likadana faktorer som i den privata sektorn – bra 

budskap, rätt kanaler och ett lyckat genomförande (ibid). Dock läggs ett stort krut på 

själva processen i offentlig sektor, då organisationen är påverkad av opinion och många 

externa förhållanden (ibid). Det långsiktiga planerandet blir också allt svårare då 

omvärlden förändras i snabbare takt än vad strategidokumenten kan hantera (Kraft och 

Strandberg, 2007).  

 

2.5 Flervägskommunikation  
 

Masskommunikation är ett föråldrat uttryck där kommunikationen kännetecknas av att 

den är enkelriktad, man får med andra ord inte feedback i sändningsögonblicket 

(Sturmark, 2001). Kommunikationen är också indirekt och måste ha en mellanhand 

eftersom sändaren är skild från mottagaren i tid och rum (ibid). Masskommunikationen 

är också opersonlig, offentlig och samtidig. Kommunikationen är inte riktad till särskilda 

personer, utan till stora grupper där sändaren når många människor vid samma tidpunkt. 

I takt med utvecklingen av teknologier och digitala verktyg växer kommunikationen 

(Sturmark, 2001).  Massmedier kan inte uppfylla människans krav på delaktighet, 

interaktion och dialog (ibid). Flervägskommunikation (eller dubbelriktad 

kommunikation) är enklare och öppnar möjligheter genom digitala verktyg och sociala 

medier (Carlsson, 2009). Kommunikationen blir mer fri, direkt och det finns inga 

mellanhänder mellan sändare och mottagare, det blir också mindre självklar vem som är 

sändare och mottagare (ibid). Avsändaren, organisationen, har inte heller lika stor 

möjlighet att styra kommunikationen eller rikta in sig på ett segment av målgruppen 

eftersom informationen når många fler, i fler led än tidigare (Carlsson, 2009).  Det finns 

inte heller begränsningar i tid och rum. Flervägskommunikationen hänger därför 

samman med sociala medier, som är ett bra forum för kommunikation, både 

privatpersoner emellan och dialog mellan privatpersoner och organisationer.  
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2.5.1  Kommunikationsmodeller 
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2.6 Summering  
 

Habermas (2003) teorier om det offentliga politiska samhället diskuterar den passiva 

samhällsmedborgaren som låter sig följa med i den allmänna debatten utan att delta. 

Enligt forskning slutar det inte där, utan samhällets utveckling verkar gå tillbaka till en tid 

där medborgarna återigen fått en större makt och vilja att påverka. Enligt Tapscott (2009) 

känner den yngre generationen i samhället att de kan påverka makthavare. Nya 

teknologier som sociala medier ökar möjligheterna för inflytande och påverkan. För 

offentlig sektor bidrar detta också till att medborgarna kan känna sig delaktiga i den 

offentliga debatten. Utvecklingen verkar därför gå åt en större makt åt folket att kunna 

påverka. Men detta kräver också mycket av organisationerna. Om folket kräver mer makt 

och inflytande blir pressen högre hos organisationerna att tillfredställa det. Via sociala 

medier är det också enkelt för medborgare att visa sina negativa synpunkter och 

protestera mot offentliga beslut. För en organisation eller kommun som finns i sociala 

medier blir det en utmaning att kunna hantera detta på bästa sätt.  

Utvecklingen går åt att människa styr sig själv alltmer i det mediala landskapet. Forskare 

som Buskqvist (2007) och Stromer-Galley (2006) är inte enbart positiva till denna 

utveckling, utan menar att detta inte enbart medför bra saker. När människan har 

utrymmet att välja vilka arenor på internet de vill befinna sig på, hamnar människor 

oftast där de känner sig trygga, i forum där åsikterna är detsamma som värderingarna de 

själva följer. Detta kan medföra att människan inte skapar sig en nyanserad bild av ämnet, 

diskussionen eller den politiska situationen. Internet och sociala medier är inte heller 

fulltalig för en offentlig sfär.  

 

För organisationer kan detta ses som en tillgång. I sociala medier behöver oftast inte 

organisationerna själva aktivt söka upp människor. Om organisationen, eller kommunen i 

det här fallet, syns och är aktiva i det sociala mediet, söker sig människorna själva till dem 

på egen hand. Att befinna sig på de platser där medborgarna rör sig, blir allt viktigare för 

att ”synas” och skapa ett förtroende hos medborgarna. Hos offentliga organisationer är 

det extra viktigt att locka till sig eller dra till sig människorna på rätt sätt, eftersom dessa 

är politiskt styrda och måste förhålla sig till de lagar och regler som finns. Därför är också 

dialogen mellan medborgare viktig. Att ta till sig åsikter, att förbättra och förenkla för 

medborgarna. Sociala medier kan ses som ett bra verktyg för just flervägskommunikation 

– direkt respons på de kommunikationsinsatser kommunerna bedriver.   
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3. Metod 
Nedan följer en genomgång av studiens metodologiska ansats, varför vi valde metoden och hur vi gick till 

väga för att samla in empirisk data. För att kunna ge svar på vår frågeställning har vi valt en kvalitativ 

ansats, där vi utfört intervjuer med ansvarig för arbetet med sociala medier i Karlskoga, Örebro och 

Karlstads kommun. Informanterna har vi valt eftersom de besitter den ledande kunskapen om 

kommunens arbete med sociala medier. I metodkapitlet diskuterar vi studiens reliabilitet samt validitet. 

Vidare har vi beskrivit hur vi har hanterat av primär respektive sekundärdata samt tillvägagångssätt 

för analys.  

 

3.1 Bakgrund 
 
Vår studie utfördes genom tre intervjuer med tre olika kommuner i Sverige, Karlskoga, 

Örebro och Karlstad. En informant valdes på respektive kommun och informanterna är 

samtliga informatörer eller kommunikatörer och ansvariga för kommunikationen i sociala 

medier. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, vilket är viktigt i vår studie då vi 

behöver tolka ett fenomen och gå på djupet med vissa frågeställningar. Mot bakgrund av 

vårt syfte behöver vi undersöka en mening och en betydelse, vilket är grunden i den 

kvalitativa ansatsen (Ekström och Larsson, 2000). Eftersom vår fokus ligger på 

kommuners konkreta kommunikation och dialogarbete med medborgarna i sociala 

medier ger den kvalitativa metoden oss svar på de bakomliggande orsakerna med arbetet 

och strategierna i sociala medier. Genom att tolka och förstå de olika kommunernas 

strategier kring användandet av sociala medier, kan vi göra en djupare analys och finna en 

förståelse för det. Vi träffade alla tre informanterna på respektive arbetsplats, använde 

inspelningsapparat och transkriberade sedan intervjuerna.  

3.2 Metodval 
 

För att kunna besvara vår frågeställning fanns det flera metoder att välja mellan. Som 

lämpliga kvalitativa metoder valde vi mellan intervju, observation och dokumentanalyser 

av exempelvis innehåll, bilder och retorik. De två senare alternativen valdes bort då en 

kvalitativ samtalsintervju kan ge information om de bakomliggande strategierna, medan 

en dokumentanalys endast visar hur kommunerna vill att kommunikation ska ske och 

studiens omfattning helt enkelt inte rymmer en observation. En observation skulle inte 

heller ge bakomliggande information om varför informanterna gör som de gör. Vi valde 

bort kvantitativa metoder därför att dessa inte kan ge något djupare svar på vår 



 
 

27 

frågeställning. Uppsatsen bygger helt och hållet på en kvalitativ metod, vilket kan ge 

större insikt och kunskap om fenomenet vi undersöker. Dalen (2007) skriver att den 

kvalitativa metoden söker svar och kunskap om situationer och upplevelser om fenomen 

i personers verklighet. De personer vi intervjuade bär inte själva ansvaret för arbetet med 

sociala medier, detta delas ofta med ett par andra medarbetare, men de står för djup 

kunskap och förståelse för hur arbetet med sociala medier fortlöper. Ostbye (2004) 

menar också att kvalitativ metod är lämplig metod vid analys av medieaktörers 

verksamhet och strategier.  

 

3.2.1 Kvalitativ samtalsintervju 
Vi har valt att utföra samtalsintervjuer med den som är ansvarig för kommunikationen i 

sociala medier vid respektive kommun. Fördelarna med intervjun som metod till svar för 

våra frågeställningar är att vi vill ha kvalificerad och djup kunskap. Vi har valt att 

intervjua en person som har en uppställd profession, i det här fallet en huvudansvarig 

redaktör. Liksom Ostbye (2004) skriver också Ekström och Larsson (2000) att 

samtalsintervjun är en rekommenderad metod i studier som ska undersöka 

strategitänkande – vilket är precis det vi ska göra.  

 

De samtalsintervjuer vi har utfört har alla varit semistrukturerade. Vi har noggrant valt ut 

några frågor eller områden som vi vill ha besvarade eller en diskussion kring. Vår 

intervjumanual innehåller de centrala teman och frågor som tillsammans täcker de 

viktigaste områdena för studien (Dalen, 2007). Vi har använt samma intervjumanual på 

alla intervjuer, men följdfrågorna har förstås varit unika för respektive kommun. Vi har 

använt en semistrukturerad eftersom vi upplever att det har gett utrymme för diskussion, 

nya infallsvinklar och ger dessutom informanten möjlighet att utveckla det som sägs 

(Dalen, 2007). Svårigheterna med samtalsintervjun kan vara att intervjusituationen blir 

formell och informanten förväntas erhålla en stor mängd information som ska förmedlas 

till intervjuarna (Ekström och Larsson, 2000). Intervjusituationen blir sällan ett perfekt 

samtal, men blir det en bra dialog, kan informations och kunskapsutbytet bli stort 

(Ekström och Larsson, 2000). Förkunskapen är också en viktig aspekt att tänka på. Om 

forskaren är påläst och flexibel till nya intryck, ger också samtalsintervjun större resultat 

(ibid). För att förbättra intervjusituationen förberedde vi oss noggrant innan intervjun 

genom att studera respektive kommuns strategidokument för att förstå hur kommunen 

tänker och arbetar kring sociala medier. När vi kände oss väl förberedda med kunskap, 
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kändes också intervjusituationen mer avslappnad. För oss har det varit viktigt att både vi 

som intervjuar och informanten har känt sig bekväma under intervjun. 

 

3.2.2 Population och urval 
Vad gäller vårt intervjuurval ansåg vi att det mest riktiga vore att välja den informant som 

står högst i informationshierarkin på respektive kommuns facebooksida. Eftersom vi ska 

ta reda på dem bakomliggande strategierna anser vi att vi har valt rätt personer att 

intervjua. Vi har valt att enbart intervjua en person från varje kommun eftersom vi anser 

att informanterna ger tillräckligt med data för att täcka studiens frågeställning. 

Kommunerna som vi intervjuade valdes utifrån att dessa har riktlinjedokument för 

sociala medier och har aktiva facebooksidor. Utifrån resultatet från SKL:s kvantitativa 

undersökning (9. www.skl.se) fann vi en lista över vilka kommuner som var aktiva på 

sociala medier. Kommunerna valdes också utifrån bekvämligt avstånd, vi ville träffa 

informanterna personlighet, vilket urvalskommunerna gjorde det möjligt till.  

 

Vi har alltså valt att intervjua tre av Sveriges kommuner; Örebro, Karlstad och 

Karlskoga. Vi valde oavstående kommuner eftersom de har en officiell facebooksida och 

en strategi eller riktlinjer för kommunikation i sociala medier. Dessutom är det tre olika 

stora kommuner (dels till invånarantal, dels antal gillare på Facebook) som använder 

Facebook utifrån olika perspektiv.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet  
 

Undersökningens hållbarhet mäts i validitet och reliabilitet, det vill säga om man mäter 

det man verkligen vill mäta och hur pålitlig studien är. Under samtalsintervjuerna har vi 

använt oss av en semistrukturerad metod, där vi har haft vissa frågeområden vi velat få 

besvarade, men också låtit informanten tala fritt om sådant som denne tycker är viktigt i 

ämnet. För att öka intervjuns reliabilitet har vi även ställt öppna frågor, dvs. sådana 

frågor som inte är ledande, utan lämnar utrymme till stora och utsvävande svar (Häger, 

2007). Detta gör också göra att informanten håller i de mesta orden under intervjun, att 

intervjun blir mer trovärdig och att man sedan kan utläsa mer betydelsefull information. 

Vår utgångspunkt under samtalsintervjuerna är att ha varit relativt passiva och låta 

informanten tala till punkt, men för att inte sväva från ämnesområdet har vi en 

frågemanual med oss till intervjutillfället. Eftersom vi vill undersöka kommunernas unika 
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förhållningssätt kring sociala medier, var det bästa sättet att låta informanterna styra till 

stor del av innehållet i intervjuerna vilket har ökat studiens validitet.  

 

Vi har träffat samtliga av våra informanter personligen, vilket Ekström och Larsson 

(2000) skriver är viktigt när man söker komplicerad kunskap och en persons uppfattning 

om ett sammansatt fenomen. Vi har genomfört intervjuerna på vardera informantens 

arbetsplats, i ett ostört rum utan att ha blivit avbrutna (Ostbye, 2004). Vi lät inte 

informanterna studera våra frågor innan intervjuerna, men frågan kom inte heller på tal. 

Däremot visste informanterna vilket ämne intervjun skulle handla om och de kände 

också till uppsatsens syfte. Under intervjuerna använde vi en inspelningsapparat, vilket i 

det här fallet ökade studiens reliabilitet (Ostbye, 2004).  Informanterna godkände 

inspelningsapparaten och kände sig inte trängda av den. Informanterna är vana att 

kommunicera och bli intervjuade, vilket gjorde genomförandet lättare och 

datainsamlingen mer pålitlig. Samtliga intervjuer transkriberades och vi uteblev att skriva 

ned pauser, tvekningar och harklingar eftersom det inte har betydelse för resultatet. 

Ekström & Larsson (2000) skriver att inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap är det inte nödvändigt att transkribera sådana saker som inte 

har betydelse för den kommande analysen. Vi transkriberade även intervjuerna snabbt 

efter intervjutillfället, vilket enligt Dalen (2007) ger möjlighet till en bra återgivning av 

vad informanten faktiskt sa.  

 

Generalisering är också ett viktigt begrepp vad gäller den metodologiska hållbarheten. 

Ostbye (2004) skriver att forskning innebär generalisering och att man ska kunna, från 

enskilda studier, peka ut strukturer och sammanhang. Vi har intervjuat tre kommuner i 

Sverige, vilket inte är en stor del av Sveriges kommuner, dock använder inte alla svenska 

kommuner sociala medier, vilket har varit vårt urvalskriterium. Genom att tolka och 

förstå deras användande av och strategier bakom sociala medier, kan vi med hjälp av 

lärdomarna hjälpa och riktleda andra kommuner. Resultatet av vår undersökning anser vi 

också vara generaliserbara, då många kommuner använder liknande riktlinjer, inspirerade 

av exempelvis SKL och e-delegationen. Vi anser att vårt urval av kommuner kan säga 

något om Sveriges kommuner i allmänhet, vilket enligt Ostbye (2004) är ett bra kriterium 

för generalisering. Genom att studera enskilda enheter och fenomen kan vi skapa 

förståelse även för andra situationer (Ostbye, 2004).  
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3.4 Förberedelser och genomförande 
 

Innan vi utförde intervjuerna studerade vi respektive kommuns strategidokument, för att 

förstå hur kommunerna arbetar kring sociala medier. Vi skapade oss också kunskap om 

SKL:s tidigare kvantitativa undersökning om ämnet. Under förberedelsefasen planerade 

vi för fyra intervjuer, tre stycken med kommuner och en med SKL. Anledningen till att 

vi även ville intervjua organisationen SKL var för att få en kontrast mot kommunerna. 

SKL sitter på mycket kunskap om ämnet och en intervju med dem skulle ge vår analys en 

större tyngd. Vi fick inget gensvar från SKL och vi fick därmed stryka organisationen 

från empirin.  

 

Vi träffade alla informanter personligen på respektive arbetsrum. Vi hade med oss 

inspelningsapparat och en intervjumanual, som inte informanterna tog del av innan. 

Intervjumanualen var utformad i en viss ordning, där vi inledde med mjukare frågor om 

informantens vanliga arbetsdag och hur arbetet i sociala medier fortlöpte. Enligt Dalen 

(2007) är det informantens upplevelser och erfarenheter av intresse under 

intervjusituationen. Därför har vi valt en semistrukturerad intervju som lät informanten 

tala om saker denne tyckte var viktigt och av relevans. Eftersom vi intervjuade vältaliga 

informatörer var det inga större problem att få informanterna att prata fritt. Efter att ha 

mjukstartat med allmänna frågor till informanterna fortsatte vi intervjun med frågor kring 

sociala medier och Facebook, hur kommunen bestämde sig för att börja arbeta med 

dessa kommunikationskanaler och varför. Vad de har stött på för hinder och hur de löst 

detta. Senare hade vi även frågeområden som berörde kommunernas resurser kring 

sociala medier och sedan också deras strategier. Hur de har arbetat fram strategin och 

hur och varför den används i arbetet med sociala medier. Intervjuerna avslutades sedan 

med informanternas konkreta tips till andra kommuner som planerar att börja använda 

sociala medier. Samtliga intervjuer var mellan fyrtiofem minuter och en timme långa. 

 

3.4.1 Primärdata 

Vår primära data är de intervjuundersökningar som vi har genomfört med tre kommuner 

i Sverige; Örebro, Karlstad och Karlskoga. Uppsatsen bygger således på tre intervjuer.  
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3.4.2 Sekundärdata  
Som bakgrund till samtalsintervjuerna har vi studerat kommunernas strategiska 

dokument för användandet av sociala medier. Detta har gjorts som research och för att 

få en förförståelse. De strategiska dokumenten har studerats och använts som en del i 

underlaget till intervjumanualen.  

Vi har även studerat de riktlinjer för sociala medier som e-delegationen har tagit fram för 

hur myndigheter ska förhålla sig till kommunikation i sociala medier, samt den 

genomgång av juridiska aspekter som SKL har publicerat. De sekundärdata som vi har 

använt har gett oss inblick och goda förkunskaper och förutsättningar inför insamling 

och hantering av primärdata. 

 

3.5 Metodkritik 
 

Den främsta kritiken mot vår uppsats skulle dels kunna vara det smala urvalet av 

kommuner i Sverige. Vi intervjuar tre av Sveriges kommuner, vilket är en liten procent av 

Sveriges kommuner. Vi anser att dessa tre kommuner kan ge ett applicerbart resultat på 

övriga kommuner i Sverige. Dels kan kritik riktas mot vår metod, som enbart är 

intervjuer. Vi anser att intervjuer var den enda relevanta metod för att få uttömmande 

och verklighetsbaserade svar på vår frågeställning. Strategidokumenten har används som 

sekundärdata, men har analyserats inte separat, med anledning av att dessa inte skulle 

tillföra vår undersökning något. Mängden empiri vi har samlat in, anser vi också vara 

tillräckligt för att kunna besvara vår frågeställning. Slutligen hävdar vi också att urvalet av 

intervjuobjekt både är tillräckligt och relevant, eftersom den kunskap som informanterna 

besitter ger oss en helhetlig kunskap om ämnet.  

 

3.6 Analysmetod 
 

När empiriskt material ska tolkas och analyseras görs detta i första hand på 

informanternas direkta uttalanden (Dalen, 2007). Tolkningen påverkas också av dialogen 

mellan forskaren och det empiriska materialet (ibid). Vid analysen av vårt material har vi 

använt vår tidigare förförståelse om ämnet, men också satt det empiriska materialet i 

sammanslutning med våra teorier. Vår grundade teori sattes i förhållande till det fakta vi 

fick fram från det empiriska resultatet. Efter att ha tolkat och analyserat det empiriska 
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resultatet hittade vi också en helhet om fenomenet, som slutligen ledde fram till slutsatser 

och rekommendationer till kommuner i Sverige gällande sociala medier.  

  

Analysen föranleddes med att vi fann gemensamma teman utifrån vårt empiriska resultat; 

nya vägar för kommunikation, sociala medier som demokratiskt verktyg, 

medborgardialog och kommunikationsstrategi. Utifrån dessa teman sammanslöt vi även 

relevanta teorier och analyserade dessa variabler i förhållande till varandra. Genom 

analysen sammanställde vi också vår slutsats, med de viktigaste delarna från analysen som 

besvarade vår frågeställning. Slutligen arbetade vi fram våra rekommendationer till 

kommuner om sociala medier, speglade av analys och slutsatser.  

 

3.7 Summering 
 
Vår empiriska data bygger på intervjuer med tre kommuners respektive ansvarig för 

kommunikationen för sociala medier. Vi anser att dessa tre personer var de rätta att 

intervjua på kommunerna eftersom de besitter den ledande kunskapen om arbetet med 

sociala medier. Kommunerna vi valde har alla tre aktiva facebooksidor samt 

strategidokument till sociala medier som de förhåller sig till. Vår empiriska data, 

sammanställdes till ett empiriskt resultat, ett avsnitt för respektive kommun. Det 

empiriska data analyserades sedan, med alla intervjuerna som en helhet och gemensamma 

nämnare hittades. Analysen har också föranlett våra rekommendationer till kommuner 

som vill använda sociala medier som kommunikationsverktyg.  
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4. Empiriskt resultat 
Här presenterar vi de empiriska resultat som vi har kommit fram till efter att ha utfört 

samtalsintervjuerna. Detta görs utan att försöka hitta ett teoretiskt samband eller analysera vidare. I 

resultatkapitlet presenterar vi resultatet från intervjuerna var och en för sig, i den ordning de är utförda. 

Analysen av resultatet kommer i nästa kapitel. 

 

4.1 Intervju med Patrik Hamberg, webbredaktör på Karlskoga kommun 
 
De viktigaste punkterna som berördes under intervjun med Patrik Hamberg för 

Karlskoga kommun var sociala mediers vikt vid dialog och kriskommunikation. Att 

sociala medier är en kanal som är tillämpningsbar på den redan utarbetade 

kommunikationsstrategin och att informationen genom sociala medier är översättbar på 

ordinarie verksamhet inom kommunen.  

 

4.1.1 Medborgardialog och synpunkter 
Karlskoga kommun figurerar i ett par sociala medier och Patrik Hamberg anser att 

sociala medier är bra kanaler för att föra dialog med medborgarna och att få in 

synpunkter på verksamheten. ”Vi har ett pågående strategiskt arbete runt 

medborgardialog och jag tror att medborgardialogsarbetet kommer att landa i sociala 

medier.” Än så länge har inte Karlskoga kommun en stor dialog på exempelvis Facebook 

och Twitter, utan slussar mest ut information från kommunens hemsida. Men målet är 

att kommunikationen ska öka och att dialogen och synpunkterna från medborgarna ska 

växa. ”Vi har haft ett väldigt genomgående arbete med hur vi hanterar inkomna 

synpunkter” Synpunktshanteringen har varit ett stort arbetsområde för Karlskoga 

kommun för att få information om verksamheter som inte fungerar och kunna förbättra 

detta. ”Det är ju ett sätt för oss att hålla kolla på att verksamheten utvecklas i rätt 

riktning.” Sociala medier kan bli en viktig kanal i synpunktshanteringen. Synpunkten 

överförs till kommunens hemsida, där den registreras och sedan beskrivs komma från 

sociala medier. ”Då kan vi på det sättet registrera synpunkten, se vad vi har svarat och 

eventuellt vidtagit för åtgärd.” Genom ytterligare en kanal för att samla in synpunkter 

kan kommunen få möjlighet att förbättra sin verksamhet.  
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4.1.2 Kriskommunikation 
Hamberg beskriver kriskommunikation som en stor anledning till att kommunen 

använder sociala medier. Som hjälp använder de plattformen ”Friendfeed” som ägs av 

Facebook. Friendfeed fungerar som ett nav som kan koppla ihop olika sociala medie- 

tjänster. Informationen som läggs in via Friendfeed slussas sedan vidare till både 

Facebook och Twitter, det blir alltså samma information på båda kanalerna. Hamberg 

förklarar att de ”på det sättet har tillgång till en kanal för att kunna få ut information om 

det egna systemet ligger nere.” De tidigare sätten att hantera eventuella kriser där 

datorsystemet ligger nere är att skapa en extern, ”skalad”, site på den egna servern, men 

enligt Hamberg är den inget värd eftersom man ändå inte kommer åt servern. Under 

intervjun har Hamberg också tankar om sociala medier som kanal för 

kriskommunikation och hur kanalen ska skötas även när det inte är kris. Han menar att 

”om sociala medier ska fungera som kriskommunikationskanal så måste informationen 

finnas där i vardagen och inte bara när det gäller kris, för då kommer man ändå inte hitta 

informationen i krishändelsen”  

 

4.1.3 Kommunikationsstrategin  
Under intervjun berättar Hamberg att Karlskoga kommun arbetar behovsinriktat med 

sociala medier och väljer kommunikationskanaler efter vilket problem som ska lösas och 

inte tvärtom. Han säger att de inte har valt att särskilja sociala medier från deras 

kommunikationsstrategi. Vidare berättar han att: ”vi använder de kanaler som är lämpliga 

för respektive tillfälle och respektive kommunikationsinsats.” I arbetet med sociala 

medier utgår kommunen från den utarbetade kommunikationsstrategin, som de följer vid 

varje kommunikationsinsats. Hamberg skiljer inte sociala medier från andra 

kommunikationskanaler och anser därför inte heller att de behöver en lång och detaljerad 

strategi för arbetet med sociala medier. Hamberg berättar samtidigt att han kan förstå att 

kommuner kan behöva en särskild strategi idag, men anser också att om de inte kan finna 

svar i kommunikationsstrategin, kanske denna bör ses över.  

 

Karlskoga kommun har ett kort strategidokument som handlar om sociala medier. 

Strategidokumentet är ännu inte politiskt antaget, utan är fortfarande under arbete. De 

har tagit hjälp av både SKL, e-delegationen och Katrineholms kommun för att arbeta 

fram riktlinjerna. Dokumentet är kort och motiveras alltså av att kommunens 

kommunikationsstrategi används även i arbetet med sociala medier. Strategidokumentet 
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ses som en intern checklista över vad man ska komma ihåg vid användandet av sociala 

medier och vad man bör tänka på innan man börjar. Hamberg säger också att 

strategierna kring sociala medier egentligen är fler än de som står nedskrivna. Men 

Hamberg ska arbeta mer med dokumentet när det ska lämnas över till nästa informatör 

som ska ha ansvaret för kommunikationen i sociala medier. 

 

Karlskoga kommuns strategier kring sociala medier är inte plattformsspecifikt. Hamberg 

menar att strategierna ska fungera även om Facebook försvinner om några år. 

Strategierna ska vara tillämpbara på alla sociala medier. Strategierna kan ändå behöva 

revideras om några år i och med att tankesättet kring sociala medier kan förändras, men 

genom att göra dem tillämpbara på flera kanaler blir revideringsarbetet mindre.  

 

4.1.4 Kommunikationskanaler  
Valet av sociala medier som kommunikationskanal faller på syftet med 

kommunikationsinsatsen. Karlskoga kommun har testat en del kanaler på internet, men 

oftast som ett syfte för att lösa ett problem. Nya tekniska lösningar på 

informationsmaterial har gjort att sociala medier har valts som kanal. Exempelvis 

används Youtube för en informationsfilm, istället för en investering i en ny 

streamingserver. Men under intervjun berättar Hamberg att fördelen med Youtube är 

många. ”Vi får ut våra grejer på ett mycket bättre sätt den vägen och fördelen blir också 

att bilden av Karlskoga på Youtube förändras ganska radikalt.”  ”För om man sökte på 

Karlskoga på Youtube innan vi började lägga upp saker där, så var det inte så himla 

många positiva grejer.” Genom att använda Youtube som kanal för en egen 

informationsinsats kunde de kontrollera informationen om Karlskoga på ett bättre sätt. 

En informationsfilm på engelska som handlade om Karlskoga kommun och som tidigare 

enbart visats vid internationella besök, lades upp på Youtube och har setts över 500, 000 

gånger. Hamberg säger att filmen tidigare inte visats så många gånger. Ökningen av 

antalet visningar har också bidragit till att en amerikansk informationssida, en 

motsvarighet till Wikipedia, använder filmen i sin presentation av Karlskoga.  

 

4.1.5 Förberedelser och utmaningar 
I användandet av sociala medier kommer vissa oväntade problem och utmaningar att 

uppstå. Hamberg vill ändå inte påstå att sociala medier skiljer sig väsentligt från andra 

kommunikationskanaler och menar att kommunen måste vara beredd på att hantera de 
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problem som uppstår. ”Man ska vara beredd på att det kommer att dyka upp oväntade 

saker eftersom man inte har kontroll över sociala medier själv, på samma sätt som den 

egna webbplatsen och dem egna miljöer som man kontrollerar.”  

 

Hamberg tycker dock inte att de har haft stora problem med sociala medier, allt har gått 

att lösa, bara man är beredd på att problem kommer att uppstå. Riktlinjer kring hur 

kommunen ska lösa problem är inte heller lätta att skapa, eftersom varje problem är 

unikt. De flesta utmaningar som Karlskoga kommun har mött har kunnat lösas. ”Man får 

ju titta på vad vi skulle kunna jämföra det här med i vår ordinarie verksamhet.” 

Kommunens strategi kring sociala medier handlar alltså om att jämföra utmaningarna 

som de möter i sociala medier, med hur de löst liknande problem i traditionella medier 

tidigare. ”Jag tycker att det är förvånansvärt sällan det är riktigt svårt att översätta 

befintliga regelverk till sociala medier”, exempelvis har de översatt en facebooksidas 

medlemsantal till en namninsamling. Hamberg säger också att sociala medier har bidragit 

till en stor omställning för kommuner. Kommuner har inte längre full kontroll över den 

information och åsiktsbildning om kommunen som cirkulerar på internet.  

 

4.2 Intervju med Kia Lagerqvist, informationsstrateg på Örebro kommun. 
 

De viktigaste punkterna som togs upp under intervjun med Kia Lagerqvist berör arbetet 

med utformningen och vikten av en strategi för kommunikation i sociala medier, 

förhållningssätt till sekretesslagen och andra juridiska regelverk samt synen på vilka 

resurser som aktivitet i de sociala medierna kräver. 

 

4.2.1 Utformning av en strategi 
Kia Lagerqvist påtalar vikten av att ha en strategi, och att ha tänkt igenom användandet 

innan man börjar använda sociala medier. ”Det är inga problem att sätta igång, det är hur 

enkelt som helst. Problemet är att hålla det levande och att ha tänkt igenom; vad är det 

egentligen vi vill åstadkomma med det här?”. Hon poängterar att man inte kan tänka 

igenom eller förutse allt, men att man definitivt borde kunna formulera vad man vill att 

kommunikationen i sociala medier ska användas till, hur den ska bevakas och hur den ska 

skötas om. 

 

Att inte bevaka eller sköta om sina kanaler och sin kommunikation i sociala medier kan 
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ge en oönskad effekt; man han bränt sina broar och gett ett dåligt intryck, något som kan 

vara svårt att reparera. I det avseendet är det viktigt att ha en strategi som visar hur 

kommunikationen ska skötas, även om det också är viktigt att våga prova sig fram för att 

se vad som fungerar, vilka resurser som krävs, vad man får för typ av frågor och hur man 

kan utveckla kommunikationen. 

 

Lagerqvist tror att beroende på vilken verksamhet det gäller, kan man utforma en strategi 

redan innan man har skapat användarkonton och börjat använda sociala medier. Man 

behöver alltså inte prova först och sedan utforma en strategi efter hand. Att ta fram en 

strategi först är möjligt eftersom det finns såpass många företag och organisationer som 

är etablerade i sociala medier att titta på och studeras deras arbete med 

kommunikationen. Om man inte själv har den kompetens som krävs råder Lagerqvist att 

man tar hjälp av en byrå eller liknande för att göra en genomgång av de olika kanalerna 

som sociala medier omfattar och vilka funktioner som finns innan man påbörjar 

användandet. 

 

4.2.2 Resurser 
När vi frågar Lagerqvist vilka resurser som krävs, svarar hon att det är en väldigt svår 

fråga. Hon förklarar att man måste ha klart för sig att det är resurskrävande, kanalerna 

ska uppdateras och underhållas. Men det beror även på om man vill marknadsföra sina 

kanaler med kampanjer eller tävlingar och om man uppmanar medborgarna att tyck till, 

då blir det mer arbete än om man i stora drag lägger ut samma information som man 

publicerar på webbplatsen. Vidare berättar Lagerqvist att ”Men så får man också fundera 

på att om man är rädd för att det kräver mycket resurser, kan man få igen det i andra 

änden. Om man förut hade många möten på stan, då tog det också mycket tid och 

resurser, man ska skriva ner och dokumentera allting som folk sa och så vidare. Nu får 

man dokumentationen nerskriven direkt.” Hon understryker också att man inte behöver 

ha en hel stab som arbetar med att uppdatera och underhålla kanalerna i sociala medier, 

det behöver inte vara ett superstort projekt för att kommunikationen ska flyta på. 

Däremot behöver man fundera på hur man kan utnyttja de resurser man har på bästa 

möjliga sätt. Att till exempel använda Facebook eller Twitter som en förlängning av 

webbplatsen kräver inte mycket arbete, men gör att informationen når ut till fler personer 

än de som endast går in på hemsidan.  
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Genom att kommunicera via sociala medier kan man kanske låta bli att skicka ut en 

massa broschyrer och sådant som man har gjort av gammal tradition. ”Där tror jag att vi 

kommunen är lite gammaldags av oss. Vi håller fast vid våra broschyrer fastän det kanske 

inte är det som medborgarna vill ha. Har vi frågat dem vad de vill ha?” säger hon under 

intervjun. 

 

4.2.3 Regelverk, diarieföring och sekretesslagen 
Beträffande de regelverk och juridiska ramar en offentlig myndighet har att hålla sig 

inom, berättar Lagerqvist att de använder de rekommendationer som kommer från SKL. 

Även här är det bra att ta del av andra organisationers erfarenheter; ”Det är jättebra! Då 

har de gått i bräschen och testat det, och då och jag vi sedan ta och se på vad och hur de 

gör och agera utifrån det. Så det är verkligen en fördel”, säger Lagerqvist om hur Malmö 

stad har arbetat med Soctanter på nätet (som erbjuder socialrådgivning på internet - 

www.malmo.se/soctanter) och inledningsvis haft problem kring sekretessbelagda 

uppgifter. Vidare säger Lagerqvist att ”Det är klart att det blir problematiskt om det 

kommer upp sekretessfrågor eller hets mot folkgrupp och sådana saker. Då tar vi bort de 

inläggen. Och sedan kan det vara ett problem att identifiera vem det är som har skrivit 

frågan, vi bör försöka kontakta den och ge svar på frågan på ett annat sätt. Men det är 

klart att det inte är säkert att man har lämnat sin identitet så att vi kan göra det. Det är 

frågor som de här som vi måste ha funderat igenom innan vi drar igång någonting.” 

 

Beträffande diarieföring hanteras det mesta som skrivs och kommuniceras som inkomna 

handlingar. Det beror dock lite på vad det är för typ av ärende. Lagerqvist förklarar att 

”Om det berör något som redan är ett ärende, så ska det tillföras det ärendet. Och det är 

det som är fördelen med att vi har kundtjänst som sitter och bevakar det här hela tiden, 

då kan de föra in det i vårt ärendehanteringssystem eller vidarebefordra det till de 

personerna i verksamheten som har hand om det här så att det blir diariefört. Men sen 

beror det på om man bedömer att det är en harmlös uppgift eller inte.” 

 

Om man kan relatera kommunikationen i sociala medier till kommunikation i andra 

kanaler blir det ganska lätt att hantera den. Lagerqvist säger att det är lätt att man 

fokuserar på att det är just sociala medier, i stället för att se det som kommunikation.  

Skillnaden på att få ett mail med en åsikt eller ett förslag och att få samma åsikt 

förmedlad via ett samtal med en medborgare man stöter på ute på gatan är inte särskilt 

http://www.malmo.se/soctanter
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stor. Skillnaden är att om kommunikationen sker via Facebook eller någon annan kanal i 

de sociala medierna blir svaret synligt för många fler. 

 

Lagerqvist berättar också att hon tror att flera lagar kan komma att ändras, bland annat 

lagar kring arkivering. ”Vad är hållbart och vad är inte? De lagarna är stiftade utifrån ett 

papperssamhälle, det är ju knappt utifrån ett e-postsamhälle, som börjar bli lite ute nu. 

Det är klart att lagar ska ta ett tag att stifta så att man inte ändrar om stup i kvarten. Men 

visst tycker jag ibland att det känns som att de inte hänger med.”  

  

4.3 Intervju med Tommy Granqvist, kommunikatör och facebookredaktör på 
Karlstads kommun 
 

De viktigaste punkterna som togs upp under intervjun med Tommy Granqvist berörde 

medborgardialog på Facebook, syftet med att kommunicera i sociala medier, vilka 

resurser som krävs och riktlinjernas utformning. Även nackdelar, problem och risker 

med att kommunicera i sociala medier diskuterades. 

 

4.3.1 Riktlinjer i olika nivåer 
När vi frågar om det strategiska arbetet med sociala medier berättar Tommy Granqvist 

att han inte har varit med från början. Karlstads kommun skapade konton på Twitter och 

Youtube under våren 2010, och i september skapades deras facebookkonto. Det var även 

i september som Granqvist började arbeta med sociala medier, och i början lades en stor 

del av hans tjänst på att bygga den strategiska modell som Karlstad använder. 

  

Riktlinjerna utformades till viss del efter de rekommendationer som SKL, e-delegationen 

och datainspektionen, men även ur ett perspektiv där kommunikationen och dialogen 

prioriterades. Karlstads kommun har en övergripande kommunikationsstrategi, och 

Granqvist berättar att ”Vi har riktlinjer i flera nivåer.  Vi har riktlinjer för sociala medier, 

sedan har vi utifrån dem och tagit fram för riktlinjer särskilt för Facebook. Och det 

kommer vi att göra för Twitter och Youtube också, men för Facebook har vi tagit fram 

ett mer konkret recept som bygger på riktlinjerna.” 

 

Vidare berättar Granqvist att det var viktigt att förankra arbete med sociala medier 

internt, och att det därför tillsattes en utvecklingsgrupp som tillsammans arbetade fram 
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det som Granqvist kallar för facebookreceptet. Tjugofem personer från kommunens alla 

avdelningar formade riktlinjerna, inte bara utifrån ett juridiskt perspektiv, utan ”framför 

allt vad det är för någonting som vi ska prata om och hur ska vi prata, så att folk tycker 

att det här gör någon nytta och har värde av vår kommunikation. ”Och det var då den 

här kom till, den här guiden. Den är väldigt konkret och en fritidsgård eller en skola kan 

använda den och veta att följer jag det här så följer jag också de lagar och förordningar 

som finns. Tricket med de sociala medierna för oss kommuner är att få lagar och 

förordningar att jacka i det som är de sociala medierna. Vi kan inte vara jättestelbenta, för 

då fungerar vi ju inte där och då vill ingen gilla oss. Samtidigt som vi får ju inte bryta mot 

lagarna utan de måste vi följa även här.”  

 

När vi frågar om verkligheten och strategin alltid stämmer överens, svara Granqvist att 

”Nej, vi får göra om den hela tiden. Grundriktlinjerna håller, för de är så pass 

övergripande. Men vårt recept förändras, det skrev jag om här i förra veckan. Med till 

exempel det här med att vi har starkare säkerhetskrav på redaktörer nu, sedan vi blev 

kapade. Så det utvecklar vi hela tiden. Det måste vi göra. Och det kanske också handlar 

om att vi måste byta kanal, Facebook kanske inte finns om ett år.” 

 

4.3.2 Lagarna  

När det gäller de juridiska ramverk som kommunerna har att förhålla sig till, resonerar 

Granqvist att ”Lagarna kommer aldrig att kunna ändras i den takt som till exempel 

internet utvecklas. Vi måste hela tiden vara snabbare på att anpassa oss till de moderna 

kommunikationssätten, eftersom att det är lätt att skylla på att lagarna inte stämmer och 

därmed inte haka på de trender och de kommunikationsmöjligheter som finns i 

samhället.” 

 

4.3.3 Kommunikation och multidialog med medborgarna 
Ett av de mål som Karlstad kommun har med sin kommunikation i sociala medier är att 

kommunicera med medborgarna där medborgarna är. Granqvist förklarar att ”Varför vi 

finns i sociala medier är för att vi måste kommunicera med medborgarna där 

medborgarna är. Vi kan inte begära att de ska gå till vår hemsida, prenumerera på en 

tidning eller skicka ett e-postbrev till oss, utan genom att vara där de redan finns med vår 

information och lätthet att kontakta oss blir vi också mer lättillgängliga och kommer 

närmare de vi är till för. Så det är ett sätt att kommunicera på ett modernt sätt. Och målet 
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då med den kanalen där vi lägger störst resurser, alltså Facebook, är ju att skapa ett starkt 

forum för dialog med Karlstadsborna. Ett starkt forum för dialog med dem.” 

Att kunna, eller att våga, ta plats i medborgarnas vardag är en av de största fördelarna 

med sociala medier, enligt Granqvist. Att ta plats där medborgarna redan befinner sig 

skapar en närhet, kommunen behöver finna sin plats mellan de vardagliga 

statusuppdateringarna på Facebook. Granqvist påtalar vikten av ett personligt tilltal, att 

bjuda in till samtal, ställa frågor och tipsa om evenemang. Känslan av medborgare och 

kommun kommunicerar tillsammans och inte bara mot varandra. ”Men sen en annan, ny 

dimension i de sociala medierna är att det inte är två stycken som kommunicerar med 

varandra, utan den här multidialogen du kan se var andra har kommenterat och då kan 

du fortsätta att spinna vidare på det. Och på det sättet, genom att se vad andra tycker, 

kan man få en mer dynamisk dialog. Och det är jättespännande!” 

 

4.3.4 Anpassa budskapet efter kanalen, innehållet är kung 
Beträffande utformningen av de budskap som Karlstads kommun kommunicerar i 

sociala medier understryker Granqvist vikten av att anpassa dialogen efter den kanal eller 

miljö man befinner sig i. ”Du kan inte bara ta rubriken eller nyheten som du har lagt ut 

på hemsidan, baka om den litegrann och lägga in nästan samma på Facebook och på 

Twitter. Det funkar inte.”  

 

Att ta genvägar som den här fungerar alltså inte, och Granqvist pekar att 

kommunikationens utformning är en resursfråga, men också ett tankesätt. Om man 

eftersträvar en dialog med sina medborgare är det viktigt att anpassa tilltalet till både 

kanalen och målgruppen. ”I grund och botten handlar de sociala medierna om att vi ska 

vara så intressanta att folk vill gilla oss, eller följa oss. Vi kan inte längre skjuta ut 

information som träffar dig, utan du måste vilja söka upp oss, det är det som det handlar 

om. Så innehållet är egentligen kung i det här sammanhanget, mer än någonsin.” 

 

Under intervjun berättar Granqvist också att Karlstads kommun har i dagsläget valt att 

inte kommunicera politiska budskap i sina sociala medier, utan ägnar sig enbart åt 

vardagsfrågorna. 
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4.3.5 Nackdelar och risker med sociala medier 
När vi frågar om han ser några risker, nackdelar eller hot med sociala medier pekar 

Granqvist ut att ”Nackdelen för oss som myndigheter att använda den här typen av 

kanaler; Facebook, Youtube och Twitter, som vi inte äger själva är att vi inte äger 

systemen, och därmed rår vi inte över backuper, nya funktioner och sådant. Det bara 

kommer till oss och vi rår inte heller över säkerheten. Och det är ju en nackdel, att vi inte 

styr över systemet. Vi äger det inte, och styr då inte dess utveckling heller.” 

 

Han berättar också att ett problem kan vara att det ibland kan vara svårt att vem som är 

avsändaren. Konton, sidor och grupper kan startas av vem som helst, och heta till 

exempel Karlstads kommun eller Karlstad, vilket gör att man kan tro att det är 

kommunen som driver sidan när det i själva verket är någon helt annan. 

 

4.3.6 Resurser 
Beträffande vilka resurser de sociala medierna kräver berättar Granqvist att mellan 30-40 

% av hans tjänst går åt till att arbeta med sociala medier. Både att uppdatera kanalerna 

och att utveckla och hjälpa andra förvaltningar med deras sidor. Samtliga av kommunens 

facebookredaktörer har det som en del av sin ordinarie tjänst. 

 

Karlstads kommun har bland annat lagt resurser på att marknadsföra sin facebooksida 

med kampanjen ”Karlstad som huvudstad” under hösten 2010. Granqvist berättar att 

”Varje år så använder vi en del av vår marknadsföringsbudget till att marknadsföra 

kommunen som varumärke. Och en del av det i år har varit att satsa på just Facebook, 

och en facebookkampanj. Dels för att stärka vårt varumärke, men dels för att stärka oss 

på Facebook.” 

 

Granqvist ser många fördelar i att nå väldigt många med förebyggande information, så 

att folk slipper fråga. Ett inlägg på Facebook når fler personer på samma gång än vad ett 

telefonsamtal gör. Han jämför olika kanalers räckvidd med varandra, förklarar att de 

kompletterar varandra och säger att arbetet med kommunikation i sociala medier är värt 

de resurser som krävs. 
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Granqvist avslutar med att konstatera att ”På något sätt har vi nästan inte något val, 

eftersom våra medborgare är här och pratar om vår verksamhet vare sig vi är där eller 

inte.  Och då måste vi vara där och se till att svara också, det ligger i vår skyldighet” 
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5. Analys 
Nedan följer en analys av det empiriska resultat vi har fått fram. Analysen ska leda fram till vårt syfte 

med undersökningen, att ta reda på varför kommuner kommunicerar i sociala medier. Analysen ska 

också söka svar på vår frågeställning: Varför använder kommuner sociala medier för att kommunicera 

med sina kommuninvånare? 

 

5.1 Nya vägar för kommunikation 
 

Att internet har öppnat upp nya vägar och möjligheter för kommunikation mellan 

organisation och medborgare är både forskningen och de kommuner vi har träffat 

överens om. Två faktorer som ger internet styrka att mäta sig med andra 

kommunikationskanaler är att det dels är en av de billigaste kanalerna man i dagsläget kan 

använda för att nå ut med och distribuera sitt budskap (Chadwick, 2008), dels ger 

internet möjlighet till oerhört snabb kommunikation både beträffande kontakt och 

respons (Buskqvist, 2007). Även om internet gör det möjligt för människor att 

kommunicera med varandra, innebär det inte att de automatiskt gör det i och med att de 

använder kanalen.  

 

Sociala medier är relativt nya kanaler som på kort tid har samlat många miljoner 

människor världen över. Just mängden användare är ytterligare en av de styrkor som 

kommunikation via internet besitter. Både Lagerqvist (Örebro) och Granqvist (Karlstad) 

påtalar vikten av att använda sociala medier som verktyg för både kommunikation och 

bevakning. Granqvist säger att ”På något sätt har vi nästan inte något val, eftersom våra 

medborgare är här och pratar om vår verksamhet vare sig vi är där eller inte. Och då måste vi vara där 

och se till att svara också, det ligger i vår skyldighet”. Kommunernas syn på vikten av att finnas i 

samma kanaler och forum som deras medborgare påvisar att teorier om 

användarperspektiv och flervägskommunikation i hög grad är relevanta. 

  

Habermas (2003) teori om medial samhällskonsumtion går att applicera på det synsättet, 

där medborgarnas diskussioner kring samhälle och politik har flyttats från fysiska miljöer 

och i stället äger rum i olika medier. Något som talar emot Habermas teori är att man 

inte längre kan se medborgarna som passiva mottagare av politiska budskap. Detta 

eftersom politiska myndigheter genom sociala medier kan uppfylla medborgarnas 

önskningar om att delta i det offentliga samtalet och bemöta deras allt högre krav på 
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åsiktsfrihet (Chadwick 2008). I sociala medier kan dialoger mellan myndighet och 

medborgare ske i realtid och dessutom synas för avsevärt fler personer än 

kommunikation i andra kanaler. Det innebär däremot inte att dialogen kommer naturligt 

eller automatiskt i och med att kanalen börjar användas. Samtliga av de kommuner vi har 

träffat uppger att de eftersträvar en dialog med medborgarna i sociala medier, men än så 

länge är det bara Karlstads kommun som faktiskt för en dialog med medborgarna och 

där deras sida på Facebook följs av avsevärt fler personer än de andra kommunernas. 

Örebro och Karlskoga uppger att de inte har kommit fram till att kommunicera i dialog 

än, men att de är på väg. Det här får oss att fundera på varför man inte satsar på och 

uppmanar till dialog redan från början. Eftersom sociala medier möjliggör djupare 

kommunikation med främlingar än vad som vågas göra i det verkliga livet (Kaplan och 

Haenlein, 2009) har kommunerna mycket att vinna på att anpassa sina kommunicerade 

budskap till både kanalen och målgruppen.  Granqvist understryker vikten av att anpassa 

dialogen efter den kanal eller miljö man befinner sig i; ”Du kan inte bara ta rubriken eller 

nyheten som du har lagt ut på hemsidan, baka om den litegrann och lägga in nästan samma på 

Facebook och på Twitter. Det funkar inte.” Detta är dock beroende av att deras syfte med att 

finnas i sociala medier är att kommunicera med (flervägskommunikation), och inte bara 

till (envägskommunikation), sina medborgare. 

 

5.2 Sociala medier som ett demokratiskt verktyg 
 

Enligt Lagerqvist kan sociala medier vara ett bra forum för offentlig dialog. Nya 

teknologier kan hjälpa till att finna nya och enklare vägar för kommunikation. Istället för 

att ordna fysiska möten kan medborgare träffas över sociala medier och föra dialog med 

varandra och kommunen. Habermas (2003) teorier kring offentlighet kan därmed 

fungera än idag, men på nya arenor. I sociala medier har människor ett större utrymme 

för direkt kommunikation, än i de traditionella medierna – där tid och rum ger större 

begränsningar. I dagens samhälle där människan konsumerar flera olika medier, men inte 

träffas och diskuterar på samma sätt som tidigare, kan sociala medier ändå ge möjlighet 

till direkta möten, om än inte fysiska. Enligt Lagerqvist måste man följa utvecklingen och 

ge medborgarna det dem vill ha. Om medborgarna finns och vill diskutera genom sociala 

medier, är det även där en kommun bör finnas tillgänglig. Sociala medier kan för 

kommuner fungera som ett nytt och utvecklat rum för kommunikation. I motsats med 

tidigare teorier kring den passiva samhällsmedborgaren (Scannell, 2007) kan sociala 
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medier ge människan utrymme för mer aktivitet och samhällsengagemang, utan att lyfta 

rumpan ur datastolen. Om detta handlar om en god offentlighet är diskuterbart. Dock 

förändras samhället i snabb takt, och antagligen kommer fysiska möten mellan kommun 

och medborgare inte vara lika centralt som det var förr. Sociala medier ökar 

möjligheterna för kommuner att lyssna till och medverka i medborgardebatten. 

Begreppet ”servicedemokrati” (Kraft och Strandberg, 2007:12) som är ett centralt 

förhållningssätt för myndigheter i Sverige, ska verksamheten spegla medborgarservicen. 

Sociala medier ska fungera som en service för medborgarna och uppfylla en funktion för 

dialog, utbyte och offentlig debatt.  

 

Kraft och Strandberg (2007) skriver att myndigheter har många lagar och regler att följa, 

samtidigt måste också myndigheter följa utvecklingen och hitta nya sätt att kommunicera 

på. Granqvist påtalar vikten av att kommuner måste anpassa sig till nya 

kommunikationssätt. Han säger att ”det är lätt att skylla på att lagarna inte stämmer och därmed 

inte haka på de trender och de kommunikationsmöjligheter som finns i samhället”. Kommuner och 

myndigheter kan många gånger vara gammeldags i sitt sätt att tänka och handla. Många 

lagar och regler om offentlighetsprincipen och diarieföring kan göra att det finns en 

rädsla för att använda nya och främmande kommunikationsvägar. Samtidigt är det viktigt 

att kommuner följer utvecklingen och lyssnar till vad medborgarna vill ha. Både 

Hamberg (Karlskoga)och Lagerqvist menar att i de allra flesta fall är lagarna och reglerna 

översättbara på dem sociala medierna, på samma sätt som i den ordinarie verksamheten. 

Fokuset på just sociala medier kan bli alltför stort och skapa en rädsla för dem, istället för 

att se dem som en del av kommunikationsarbetet, där sociala medier kan vara en 

kommunikationskanal som alla andra. Handlingar som kommer in till kommuner genom 

sociala medier kan behandlas på samma sätt som exempelvis namnlistor eller inkomna 

synpunkter.  

  

Vad gäller de risker och problem som finns i samband med att en kommun att finns och 

kommunicerar i sociala medier, påtalar Hamberg och Granqvist att genom sociala medier 

finns en brist på kontroll. Som Kaplan och Haenlein (2009) skriver är bristen på kontroll 

en av nackdelarna med de nya medieteknologierna. Tidigare har organisationer haft 

större kontroll över informationsflödet och har strategiskt kunnat placera information 

vid rätt tillfälle. Kommunen äger inte det sociala mediesystemet och kan varken styra 

över utvecklingen eller konversationen om kommunen. Det kan finnas många konton på 



 
 

47 

Facebook som bär kommunens namn, men som kommunen själv inte är avsändare till. 

Däremot har kommunen viss kontroll över sin egna facebooksida, inlägg och 

kommentarer som bryter mot kommunens lagar och regler tas bort, likaså viss reklam 

som inte är tillåten inom kommunen. Detta strider mot Kaplans och Haenleins (2009) 

teori om att organisationer mest får verka som åskådare i sociala medier. Organisationer 

och myndigheter kan till stor del styra över de egna sidorna i sociala medier, men får 

också låta sig stå svarslösa över information om myndigheten i de sidor de inte själva är 

avsändare till.  

 

Lagerqvist påtalar risken för en kommun att använda sociala medier om de inte sköts 

rätt. Om man som kommun startar en facebooksida som inte hålls levande kan man 

istället ha bränt sina broar och förtroendet för kommunen blir lägre. Kraft och 

Strandberg (2007) skriver att det är av stor vikt för myndigheters informatörer att 

upprätthålla ett förtroende för myndigheten. Offentliga myndigheter ligger ofta offer i 

den allmänna debatten och har ständigt blickar på sig (Kraft och Strandberg, 2007). 

Genom att starta kommunala sidor genom sociala medier för att sedan lämna dem 

oberörda, kan göra att kommunens verksamhet känns misstrodd och oseriös. Hamberg 

diskuterar att Karlskoga kommuns facebooksida ska fungera som en 

kriskommunikationskanal. Därmed måste också sidan vara sökbar och förståelig även i 

vardagen. En kommuns användning av sociala medier måste därmed vara genomtänkt i 

den grad den har tänkt att användas.  

 

5.3 Medborgardialog 
 

Att sociala medier ska fungera som ett forum för dialog med medborgarna, är både 

Hamberg, Lagerqvist och Granqvist överens om. Enligt Svensson (2008) bör 

institutioner uppmuntra medborgarna till dialog, eftersom det kan stärka demokratin och 

institutionens trovärdighet. För en kommun kan en aktiv medborgardialog bringa många 

fördelar. Hamberg påtalar vikten av att få in synpunkter på verksamheten, vilket gör att 

kommunen kan förbättra kommunens funktion för medborgarna. Sociala medier gör det 

möjligt för ytterligare en väg till att lämna synpunkter till kommunen och som också 

innebär att en direkt kommunikation kan ske. Även Granqvist anser att det är viktigt att 

befinna sig på de platser där medborgarna finns. ”Vi kan inte begära att de ska gå till vår 

hemsida, prenumerera på en tidning eller skicka ett e-postbrev till oss, utan genom att vara där de redan 
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finns med vår information och lätthet att kontakta oss blir vi också mer lättillgängliga och kommer 

närmare de vi är till för. Så det är ett sätt att kommunicera på ett modernt sätt.” Chadwick (2008) 

menar att folk i Europa ställer allt högre krav på makthavare och demokratiska 

institutioner att få vara med och påverka och fatta egna beslut. Samhällsmedborgare vill 

med andra ord vara med i dialogen och kunna påverka sin situation i samhället. Men för 

många kanske steget att skicka in en insändare i tidningen är alltför stort. Genom 

exempelvis Facebook, kan du snabbt ställa en fråga eller lämna en synpunkt till 

kommunen och få svar inom ett par timmar. Fördelarna med sociala medier i 

dialogaspekten är också möjligheten till flervägskommunikation. Granqvist säger att 

multidialogen genom sociala medier är jättespännande och att dialogen inte bara behöver 

ske mellan en medborgare och kommunen, utan flera personer kan spinna vidare på en 

kommentar. Eftersom en kommentar på kommunens facebooksida når alla som gillar 

sidan, ger också sidan möjlighet för medborgarna att finna svar på frågor och synpunkter 

som redan ställts av andra. Detta är en helt ny dimension i sociala medier, jämfört med i 

de traditionella medierna, likt Boyds (2008) teori om att relationer i sociala medier kan 

vara relativt svaga, men att vissa gemensamma element kopplar personer samman. I en 

dialog genom sociala medier kan flera medborgare kommunicera kring en fråga eller 

synpunkt om kommunens angelägenhet utan att känna varandra. Engagemanget kring 

frågan kopplar dem samman.  

 

Scannell (2007) skriver att under den tid den borgerliga offentligheten var närvarande i 

samhället fanns ett stort utrymme för medborgare att påverka och föra kritiska 

diskussioner om samhällsangelägenheter. Mot bakgrund av Habermas (2003) som 

menade att människan med tiden blev en passiv mediekonsument kan vi konstatera att 

både Chadwick (2008) och Granqvist hävdar motsatsen. Många av medborgarna vill idag 

kommunicera och föra diskussion med myndigheter (Chadwick, 2008) och att 

kommuner befinner sig i de sociala medierna skapar en närhet med medborgarna. För att 

skapa närheten med medborgarna behöver också myndigheter lägga sig på rätt nivå i 

kommunikationen och engagera till dialog. Ett personligt tilltal och ett inbjudande talsätt 

kan göra att engagemanget och utbytet mellan medborgare och kommun större.  
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5.4 Kommunikationsstrategi 
 

Samtliga av de tre kommunerna som vi har intervjuat har kommunikationsstrategier och 

riktlinjer i olika nivåer. Dels en övergripande strategi som gäller kommunikation i alla 

kanaler, och sedan en specifikt för sociala medier. Karlstads kommun har ytterligare ett 

led, där de har tagit fram riktlinjer som gäller kommunikation i särskilda kanaler i sociala 

medier, till exempel på Facebook. Eriksson (2005) skriver om vikten av att ha en 

kommunikationsstrategi, inte minst för att kommunicera enhetligt. Utan strategi riskerar 

organisationen att tillämpa olika metoder och principer för i dialog i både motgång och 

medgång. Kommunikationen och agerandet blir då inkonsekvent och organisationen kan 

upplevas som ostabil.  

 

Hamberg, Lagerqvist och Granqvist är alla överens om att en kommunikationsstrategi är 

ett mycket viktigt dokument, däremot finns det meningsskiljaktigheter kring vikten av en 

särskild policy för kommunikation i sociala medier. Enligt Hamberg har Karlskoga 

kommun valt att inte särskilja kommunikation i sociala medier från den ordinarie 

kommunikationsstrategin och anser därför inte heller att en utförlig policy krävs.  

Lagerqvist påtalar däremot vikten av att ha någon form av strategi för kommunikation i 

sociala medier och berättar att ”Det är inga problem att sätta igång, det är hur enkelt som helst. 

Problemet är att hålla det levande och att ha tänkt igenom; vad är det egentligen vi vill åstadkomma med 

det här?”. Lagerqvist poängterar också att man bör formulera vad syftet med 

kommunikation i sociala medier är, samt hur den ska bevakas och underhållas. Även 

Granqvist berättar att det är viktigt att ha en plan för kommunikationen; ”Framför allt vad 

det är för någonting som vi ska prata om och hur ska vi prata, så att folk tycker att det här gör någon 

nytta och har värde av vår kommunikation”.  

 

Genom att skapa riktlinjer och därmed fastställa sin ambitionsnivå kan organisationen 

även få indikationer på vilka resurser kommunikation i sociala medier kräver. Sociala 

medier som kanal är oerhört billig, att skapa användarkonton och driva sidor eller 

bloggar kostar ingenting. Däremot behöver de uppdateras och underhållas, så det kräver 

resurser i form av tid och personal. Lagerqvist berättar att man får utnyttja de resurser 

man har på bästa möjliga sätt och att det viktigt att se vad man får ut av sociala medier, 

inte bara vad det kostar. Kommunikation på till exempel Facebook kan i viss mån ersätta 

utskick eller broschyrer. Granqvist förklarar att samtliga av Karlstads kommuns 

facebookredaktörer har det som en del av sin ordinarie tjänst, och att det tar olika mycket 
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tid beroende på vilken förvaltning som berörs av de frågor och synpunkter som kommer 

in via sociala medier. Däremot poängterar han att räckvidden som sociala medier har är 

svårslagen. Att svara på en fråga på Facebook når många fler personer på samma gång än 

vad ett svar via ett telefonsamtal gör. 

 

Karlstads kommun har bland annat lagt resurser på att marknadsföra sin facebooksida 

med kampanjen ”Karlstad som huvudstad” under hösten 2010. Granqvist berättar att 

Karlstads kommun varje år använder en del av sin marknadsföringsbudget till att 

marknadsföra kommunen som varumärke, och att en del av det har varit att satsa på just 

deras närvaro på Facebook. Enligt Kraft och Strandberg (2007) är det viktigt för 

kommuner att marknadsföra sitt varumärke och att ha en enhetlig grafisk profil och 

särprägel, oavsett vilken kanal de kommunicerar i. Stromer-Galley (2006) skriver bland 

annat om att på internet väljer människor själva vilka forum på som är intressanta att 

vara aktiva i, så att genom marknadsföring framställa sig som en attraktiv och 

kommunikativ kommun på Facebook kan vara en bra strategi för att få så många följare 

som möjligt. Granqvist säger att ”I grund och botten handlar de sociala medierna om att vi ska 

vara så intressanta att folk vill gilla oss, eller följa oss. Vi kan inte längre skjuta ut information som 

träffar dig, utan du måste vilja söka upp oss, det är det som det handlar om. Så innehållet är egentligen 

kung i det här sammanhanget, mer än någonsin.” 
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6. Slutsatser 
I det här avsnittet kommer vi att besvara vår frågeställning:  

Varför använder kommuner sociala medier för att kommunicera med sina kommuninvånare? För att 

besvara vår fråga har vi delat in den i två avsnitt, där vi först svarar på varför kommunerna använder 

sociala medier och sedan hur de hanterar kommunikationen och kanalen rent strategiskt. 

 

Varför använder kommuner sociala medier för att kommunicera med sina 
kommuninvånare? 
 

Varför kommuner kommunicerar med sina kommuninvånare i sociala medier är för att 

finnas där medborgarna är. Internet och sociala medier är stora och framgångsrika 

kommunikativa kanaler och cirka hälften av Sveriges befolkning finns på Facebook. 

Därmed har sociala medier en enorm räckvidd och erbjuder en direkt dialog. Därför ska 

kommuner våga ta plats i sociala medier och visa att de finns där och är engagerade i 

kommuninvånarnas angelägenheter. Genom att föra dialog och kommunicera med 

kommuninvånarna kan kommunen förbättra sin verksamhet. Sociala medier är ett bra 

forum för att få in synpunkter och åsiktsutbyte vad gäller kommunens verksamhet. 

Sociala medier gör det också möjligt för multidialog – aktiva användare kan svara på 

varandras frågor och ett kommunikationsutbyte kan ske utan att kommunen är direkt 

närvarande. Detta medför att kommunen kan ta en helt ny roll gällande medborgardialog.  

 

Kommunerna ser också sociala medier som ett demokratiskt forum – ytterligare en 

möjlighet för kommuninvånare att få insyn och kunna påverka kommunens verksamhet. 

Det är viktigt för kommuner att följa med den kommunikativa utvecklingen och 

kommunicera i tiden. Många kommuner kan följa gamla mönster och vara rädda för nya 

sätt att närma sig medborgarna. Men eftersom kommunens ledning är till för 

kommuninvånarna måste kommunen möta och befinna sig på de arenor invånarna är. 

Däremot används sociala medier idag också ”bara för att”. Dialogen och 

kommunikationen har inte riktigt infunnit sig ännu och kommuner startar exempelvis 

facebooksidor som enbart används till information, utslussat från kommunens hemsida. 

Men kommunerna ser framtida möjligheter och har som mål att utveckla verksamheten i 

sociala medier. Gemensamt för kommunerna är strävan efter dialog och interaktion med 

sina följare eller gillare. Att vara osocial i sociala medier är inget bra koncept. 
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Kombinationen kommunikationsstrategi och kommunens ambitionsnivå mynnar ut i 

vilka resurser som kommer att läggas på arbetet med att kommunicera i sociala medier. 

Kommunikationen i sociala medier är till stor del beroende av de resurser (och 

entusiasm) som tilldelas just sociala medier. Budskapen formuleras så att de passar både 

kanalen och mottagarna, de sociala medierna ska underhållas och bevakas, frågor och 

synpunkter besvaras – något som kräver resurser, men som enligt de kommuner som vi 

har träffat är väl investerade resurser. Om resursfrågan är det som hindrar en kommun 

från att börja använda sociala medier, får man se till vad man kan få ut av att 

kommunicera genom sociala medier; där kommunikationen är snabb, har stor räckvidd 

och dessutom låter kommunens budskap ta en naturlig plats i medborgarens vardag. Det 

är få trycksaker eller torgmöten som kan göra samma sak på samma tid, till exempel. 

 

En viktig del av hur en kommun kommunicerar i sociala medier är förhållningssättet till 

olika lagar och regelverk. Allt som skrivs i sociala medier blir en allmän handling, vissa 

inlägg ska registreras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem och 

diarieföras. Att hitta en balansgång mellan regler och dialog bör vara en förutsättning för 

att kommunikationen i sociala medier ska fungera väl. 
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7. Rekommendationer till kommuner 
 
De rekommendationer som vi presenterar i det här avsnittet är de samlade lärdomar som vi har tagit del 

av under arbetets gång. Rekommendationerna är baserade på vår forskning och dess slutsatser och kan 

närmast ses som en vägledning vid utformning av strategi eller riktlinjer för kommunikation i Facebook 

eller andra sociala medier. 

 

Syftet först och främst 

Tänk först och främst igenom syftet med er närvaro i sociala medier. Oavsett om syftet 

är att kommunicera med medborgarna i en ny kanal, att Facebook ska vara en 

förlängning av kommunens ordinarie hemsida eller att finnas på Facebook för att alla 

andra gör det, är det viktigt att det finns en tanke bakom er kommunikation och de 

budskap ni förmedlar. Tänk på att Facebook är ett socialt nätverk, ett forum för dialog, 

och bör således användas som ett sådant. 

 

Snoka  

Ju större förförståelse ni har för kanalen och vilka möjligheter och funktioner den 

erbjuder desto bättre. Ta reda på hur andra personer eller organisationer arbetar med 

sociala medier och finn en förebild. En av fördelarna (och visserligen även en av 

riskerna) med sociala medier är öppenheten och tillgängligheten, utnyttja det till er fördel. 

Ni har även möjlighet att ta del av flera andra organisationers riktlinjer eller strategier, 

inte minst de rekommendationer som SKL, e-delegationen och datainspektionen har 

arbetat fram. 

 

Förankra sociala medier internt 

Det är viktigt att användandet av och förhållningssättet till kanalen är förankrat internt. 

Vi rekommenderar att den ansvariga redaktören inte är den enda som har tillgång till 

kommunens konton i sociala medier, utan att ni delar upp ansvaret så att till exempel 

några veckors semester inte innebär några veckors inaktivitet utan bevakning i sociala 

medier. 
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Strategisk kommunikation 

Det är viktigt att ha en strategi, eller åtminstone samlade riktlinjer, för hur ni ska 

kommunikationen i sociala medier, inte minst för att ni ska veta att ni följer de lagar och 

regler som finns. Att ha något att luta sig mot och utgå från är viktigt för att 

kommunikationen ska bli enhetlig, oavsett vem som sitter vid tangentbordet. Vilken nivå 

ni väljer att strategin har är helt får ni ta ställning till utifrån ambitionsnivå och resurser. 

Ni får också vara beredda att ändra era riktlinjer allt eftersom kanalen och dess 

funktioner förändras. 

 

Fokusera på det sociala i sociala medier 

Att vara osocial i sociala medier är, som vi tidigare skrivit, inte ett bra koncept. Vänta inte 

med att uppmana till dialog och diskussion, utan gör det så snart som möjligt. Att bjuda 

in till och behålla en dialog med följare eller gillare kräver både en del arbete och viss 

social kompetens. Fråga de som har gillat facebooksidan vad de tycker och visa att det 

finns ett genuint intresse att få veta vad de tycker och tänker. Variera mellan att ställa 

enkla frågor och frågor av diskussionskaraktär. Svara på deras frågor och uppmana dem 

till att bidra med eget material. 

 

Vad ska ni säga och hur ska ni säga det? 

Anpassa och formulera budskapen till kanalen. Facebook är ett socialt nätverk, vars 

ursprungsfunktioner var att man kunde samla sina vänner, se vad de skriver, kommentera 

och gilla statusuppdateringar samt dela med sig av bilder, länkar och information. 

Överlag handlar det om vanliga, vardagliga händelser. För att passa in i minglet och 

flödet behöver man tänka igenom vilken information som passar in och hur den ska 

utformas. Håll en vardagligt ton, skriv begripligt så att alla kan förstå, fokusera på det 

positiva, välj ut passande ämnen och våga ta plats i mottagarens vardag. 

 

Marknadsför era sociala medier 

Länka till kommunens sida på Facebook, twitterkonto eller youtubekanal från hemsidan. 

Sätt ett Facebook-F i trycksaker och annonser, visa att ni finns.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

 
I nuläget är kommuner och organisationers kommunikation i sociala medier under 

utveckling och om ett par år använder förmodligen de flesta organisationer sociala 

medier som en del av kommunikationsarbetet. När kommunikationen är mer utvecklad 

kan specifika kommunikationsinsatser studeras. Hur fungerar exempelvis sociala medier 

som kriskommunikationskanal för kommuner? En utvärdering av hur kommuner lyckas 

få många följare i de sociala medierna kan också göras, samt att studera vad lyckad 

kommunikation genom sociala medier innebär.  

 

Vår uppsats har fokuserat på kommunikationen utifrån kommunens perspektiv. 

Användarperspektivet kan också studeras, vad användarna vill ha ut av 

kommunikationen och vad de tycker är viktigt i de sociala medierna. En jämförelse 

mellan en organisation/myndighet och dess facebookföljare kan göras. Hur har 

exempelvis kommunikationen med kommunen förändrats för facebookföljarna jämfört 

med tidigare? En studie om hur medborgare upplever att de kan förändra och påverka 

kommunens verksamhet genom sociala medier skulle också vara intressant att studera.    

 

I vår uppsats har strategidokumenten används som sekundärdata, ett underlag för att 

finna förståelse innan vi genomförde intervjuerna, och har inte analyserats separat. 

Ytterligare forskning kan genomföras angående myndigheters strategier gällande sociala 

medier. Vad är lyckade och mindre lyckade strategier? Man kan också studera och göra 

innehållsanalys på strategidokumenten och utvärdera betydelsen av strategier för 

förankringen av närvaron i sociala medier, både internt och externt.  
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10. Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Intervjumanual 
 
Mjukstart 

  Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 Vad är facebookmaterial?  

 Intern policy för användadet av sociala medier? (Blockeringar, surfa på arbetstid, 

etc.) 

Sociala medier - Facebook 

 Förförståelse om sociala medier? Skillnad på kommunens och personens 

förförståelse? 

 Fanns förutfattade meningar (kommun + personliga) om sociala medier innan 

användadet? Stämde de med verkligheten?  

 Var det ett enkelt val att använda sociala medier, eller fanns (finns?) hinder, 

skeptism, rädslor, tveksamhet, liknande? (Följ upp svaret!) 

 Syfte/mål/vision med kommunikationen? Målgrupp? 

 Finns det några nackdelar och risker med kommunikation på sociala 

medier/facebook? Hur förhåller ni er till och hanterar eventuella risker? 

 Positiva sidor av användandet av sociala medier/facebook? 

 Användarnas roll i kommunikationen? 

Resurser till sociala medier 

 Tid/pengar/personal – behov? 

 Offentlighetsprincip/Arkivering/allmänna handlingar/diarieföring – hur arbetar 

ni kring detta?   

 Kampanj/Marknadsföring för att få fler följare/gillare? 

Strategier  

 Verklighet och strategi – stämmer de överens?  

 Hade kommunikationen fungerat (alls eller annorlunda) utan strategi? 

 Har ni fått tänka om och arbeta om strategierna i efterhand?  
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 Har ni fått professionell hjälp med att arbeta fram dem, eller har ni utformat 

strategierna själva? 

Konkreta tips till andra 

 Kring strategier  

 Kring användandet 

 Lärdomar och erfarenheter 
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Bilaga 2. Intervju med Patrik Hamberg, webbredaktör, 
Karlskoga kommun 28/4-2011 
 
I= Intervjuare 
P= Patrik 
 
I - Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad gör du när du kommer till jobbet? 
P – Jag slår på datorn, går och hämtar en kopp kaffe och väntar på att få komma igång. 
Eh… nej, jag börjar min dag med att kolla av vår omvärldsbevakning som vi har satt upp 
via google reader och lite annat jox som ligger i bakgrunden. För att slippa bläddra i 
tidningarna. Sen brukar jag… ibland kollar jag upp om det har hänt något på facebook, 
men jag gör det mindre regelbundet eftersom jag ändå har e-post-bevakning på det. Det 
man inte får genom e-post-bevakningen är när någon har klickat ”gilla” och det är inga 
akuta grejer som dyker upp när någon klickar ”gilla”. Om det är kommentarer så får jag 
det via mejl då. Sedan kör jag igång och jobbar och jag jobbar framför allt med 
webbplatsen och sedan håller jag kolla på vår närvaro i sociala medier, men det mesta där 
som jag hanterar är när någon lämnat kommentarer och det hanteras efter att jag 
upptäckt det.  
I – okej… 
P – och jag försöker kolla framförallt facebook eftersom det är där vi har flest som följer 
oss regelbundet, kollar det kanske tre gånger om dagen, morgon, lunch och strax innan 
jag går hem, alternativt på bussen hem. Twitter kollar jag regelbundet för Twitter 
använder jag som arbetsredskap för mig själv också. Så där har jag så tweetdeck öppet på 
mina två skärmar hela tiden så om det dyker upp något till Karlskoga kommun där så ser 
jag det i alla fall. Twitter använder ju jag för att hålla kontakten med mina kollegor 
runtom i landet. För mig är ju det… jag skulle inte fungera utan det idag… jag skulle vara 
mycket sämre i mitt arbete om jag inte hade twitter på armlängds avstånd hela tiden. 
Eh… dem andra sociala medierna som vi använder oss av är … vi använder oss mycket 
av youtube, vi använder oss lite av Flickr… där har vi inte så mycket aktivitet. På youtube 
får vi lite kommentarer då och då, men det har vi också e-post-bevakning på, så där är jag 
inte inne aktivt och tittar så som på facebook. Facebook är den kanal där vi håller mest 
aktiv koll på… 
I – okej… 
P – för det är där det är störst chans att det är någon som vill ha svar på en fråga.  
I – Vad är facebookmaterial och vad är inte facebookmaterial?  
P – vi har en ganska passiv roll i vår facebooknärvaro skulle jag vilja säga, för vår strategi 
för facebookanvändandet är egentligen för att ha en öppen kriskommunikationskanal. 
Och för att det ska fungera som kriskommunikationskanal så har vi resonerat som så att 
det måste finnas information där i vardagen som inte bara när det gäller krishändelserna 
för då kommer man ändå inte hitta det i krishändelsen, utan vi slussar helt enkelt bara 
ut… generellt så slussar vi bara ut våra nyheter som kommer på Karlskoga.se  
I – okej… 
P- för Karlskoga kommuns konto, sen finns det flera facebookkonton i kommunen, men 
för det centrala kontot Karlskoga kommun så är det bara det som vi publicerar som 
nyheter. Sen ibland har vi lagt ut lite tips och sådant som inte kommer på Karlskoga.se, 
till exempel när… inför valet på gymnasiet så hade en av gymnasieskolorna gjort en 
jättebra guide till niorna om hur man söker, så då slussade vi ut den där. Inte i första 
hand för att vi når dem som går i nian på facebook, för det gör vi inte, det är inte så 
många som går i nian som har ”gillat” Karlskoga kommun, men deras föräldrar och deras 
äldre syskon i ganska hög utsträckning. När jag har tittat på dem som använder och 
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försökt analysera vilka är det som ”gillar” Karlskoga kommun, så är det väldigt många 
som går på gymnasiet eller precis har gått ut gymnasiet. 
I – mm… 
P – det är nästan halva gruppen som är i det ålderspannet, någonstans mellan 16 och 20 
år.  
I – okej… 
P- Sen ibland så har vi plockat upp någon artikel som har skrivits i tidningen eller gjorts 
något inslag i någon av lokal tv-kanalerna och slussat det vidare, när det har varit något 
som har handlat om vår verksamhet på något sätt. Vi har inte jobbat så jättemycket med 
det, det har bara skett lite till och från… Från kommunledningshåll så har direktivet varit 
att vi i nuläget inte har resurser att lägga på att föra regelrätt dialog i dem sociala 
medierna.  
I – Vad skulle det behövas för resurser? Är det mer personal eller är det mer teknik 
eller… 
P – Eh… jag skulle säga att om man ska bli riktigt bra på dialog så handlar det ju om, 
kanske inte nödvändigtvis om mer personal, men i alla fall om prioritering av 
arbetsuppgifterna. Det kan ju handla om att man… vi håller på att rekrytera en ny 
informatör just nu… där har vi lagt ganska stor tonvikt vid att man ska ha vana att 
kommunicera i sociala medier. För vi ser en utveckling där vi kommer att börja föra mer 
dialog. Och om jag får gissa så kommer mycket av det handla om, om det fortfarande ser 
ut som det gör idag, facebook. Fast om tre år så kanske det inte alls handlar om 
facebook… Vi har också ett pågående strategiskt arbete runt medborgardialog och jag 
tror att medborgardialogs- arbetet kommer att landa i dem sociala medierna. Det är min 
gissning… Men det vet vi ju inte än, det har ju precis dragit igång. Så därför vill vi hitta 
någon som har vana att kommunicera i sociala medier, men det kommer inte att vara 
huvuduppgiften. Men vi vill hitta någon som kan det, när vi skruvar upp dialogen, för då 
kommer det krävas, då räcker det inte att jag finns där och kollar då och då och gör korta 
inlägg, utan då måste vi tänka om lite grand. Jag skulle tro att… vi har redan resonerat 
om att vi ska lägga om hur vi kommunicerar, för idag slussar vi bara och det kommer vi 
nog lägga av med ganska snabbt. Och istället skriva mer specifika statusuppdateringar för 
facebook, och då krävs genast lite mer arbetsinsats för det. Men vi vill anpassa 
statusuppdateringarna lite mer för sitt eget sammanhang. Även om det kanske bara 
handlar om att vi länkar till saker som vi har skrivit på hemsidan, för oss är hemsidan blir 
vår lilla behållare för den officiella informationen i alla fall. Sedan kanske det inte bara 
handlar om att vi lyfter fram en nyhet, utan också kanske ny information om hur man 
ska ta hand om sitt avfall. Det är inte lika självklart att det bara är sådant som är nyheter 
som vi lägger ut.  
I – Hur har ni haft det internt, hur har ni förhållit er till sociala medier internt, en del har 
ju till exempel blockat facebook och så… 
P – mm… nej det är öppet.  
I – det har alltid vart det också? 
P – ja det har alltid varit det och synen från kommunledningen är att alla som behöver 
använda det i sitt arbete ska såklart få det. Det är på samma sätt som den som behöver 
använda sin telefon i sitt arbete, ska göra det.  
I – mycket sund inställning 
P- ja, det beror ju på vad man jobbar med, det är väl inte självklart att någon som jobbar 
inom äldreomsorgen behöver ha koll på facebook under arbetstid, men om man jobbar 
med kommunikation så skulle det inte fungera annars. Så att det handlar ju om vad man 
har för arbetsuppgifter och hur man sköter kontakter.  
I – När ni började kommunicera i sociala medier, hade du någon förförståelse och skiljde 
det sig från kommunens förförståelse för sociala medier?  
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P – Vår närvaro i sociala medier kommer från initiativ från mig så det fanns nog en 
skillnad. Eftersom vi fortfarande inte har någon stor dialog, så har 
kommunikationsaspekten inte varit det primära. Vi har jobbat väldigt behovsinriktat, vi 
har löst konkreta problem och det kan ju vara ett kommunikationsproblem, men det kan 
också vara ett annat problem. Vi började med Youtube och det gjorde vi av den enkla 
anledningen att när vi gjorde vår nuvarande version av karlskoga.se så… i den gamla 
versionen så lade man upp, vi har en informationsfilm som sänds i lokal tv på 10 minuter 
ungefär. Och på den gamla webbplatsen så lades det upp som en 70 – 100 mb stor 
Windows fil rakt på tvär. Tanka hem och kolla om du vill, gratis. 
I – det var inte så många som gjorde det kanske? 
P – nej och dem som gjorde det fick ju lida. Och istället för att investera i en egen 
streamingserver så, eftersom den hade den praktiska längden 10 minuter så var den ju 
redan anpassad för youtube på något sätt. Så vi valde istället att lägga den på youtube och 
också på så sätt nå en annan målgrupp. Syftet var egentligen inte att nå dem som finns på 
youtube, utan syftet var att investera i en nya streameingserver. Därför var det väldigt lätt 
att motivera det. Sen har vi fått en del positiva bieffekter av det här. Vi hade lite andra 
informationsfilmer som ingen såg som fanns på dvd-skivor. Till exempel finns det en 
informationsfilm om Karlskoga på engelska som vi lade upp på youtube som idag har 
setts över 500 000 gånger. Och så många personer har vi ju visat aldrig den här för. Den 
har vi använt när vi har haft internationella besök vid olika sammanhang, så om vi har 
visat den för 500 personer skulle jag gissa att jag överdriver. Så det har ju varit ett 
jättelyft. Sen har det visat sig att den har spridits, det är någon amerikansk encyklopedia 
sajt, som wikipedia fast en konkurrent, som använder den i sin presentation av 
Karlskoga. Vi får ut våra grejer på ett mycket bättre sätt den vägen och fördelen blir 
också att bilden av Karlskoga på youtube förändras ganska radikalt. För om man sökte 
på Karlskoga på youtube innan vi började lägga upp saker där, så var det inte så himla 
många positiva grejer. 
I – nej, det är ju en av riskerna med sociala medier, att ibland vet man inte vem som är 
avsändaren… 
P – nej och där finns det ett exempel på en sak som vi råkat ut för som kanske inte riktigt 
var enligt plan. I youtube -miljön så kan man inte styra över det som dyker upp som 
relaterat innehåll… möjligen kan man betala för det, men det gör vi inte. Vi hade ett 
klipp som handlade om att söka till vår nya gymnasieskola. Trots att jag hade kryssat ur, 
visa relaterat material, när vi bäddade in den på gymnasieskolas webbplats så gjorde 
youtube olyckligt om sin spelare och då försvann inställningarna om att inte ta med 
relaterat material. Så då dök det upp några klipp som vi kanske inte skulle ha valt att ha 
där om vi fick välja. Det ena hette ”fylleviking” och det andra ”slagsmålet på fordon”.  –
skratt-  
P – det var väl inte sådant vi ville ha i vår marknadsföring av vår nya gymnasieskola… så 
det fick jag jobba runt. Det var ren tur att jag satt kvar och skulle gå på en föreställning 
här i stan, eftersom jag pendlar. Så jag fick mejlet klockan sex på kvällen och det var bara 
ren tur att jag råkade vara kvar och jobba så jag kunde lösa det innan jag var tvungen att 
gå. Då tankade jag upp samma klipp på ”vineo” och körde den spellistan, där kommer 
det inte med något relaterat material… Generellt sett har vi haft väldigt få incidenter som 
har varit problem. Jag tycker att det är väldigt svårt att ta fram riktlinjer för hur man ska 
agera när det dyker upp problem. Varje problem är unikt, man måste bara vara beredd på 
att hantera det… det är det som är det viktiga i riktlinjer om hur man ska hantera det, att 
man ska vara beredd på att hantera det. Man ska vara beredd på att det kommer att dyka 
upp oväntade saker för man har inte kontroll över det själv på samma sätt som den egna 
webbplatsen och dem egna miljöer som man kontrollerar. Det är ju en stor mental 
omställning för en organisation, för så har det ju inte varit traditionellt.  
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I – Men kommunen som sådan har varit positiv eller har du mött frågor som varför du 
ska lägga timmar på facebook eller…? 
P – Nej, jag har haft bra stöd. Ledningsgruppen på kommunen är med på noterna och 
jag har presenterat hur vi resonerar och har bara fått positivt tillbaka den vägen. Samma 
med kommunstyrelsen. Både på tjänstemannanivå och på politisk nivå så är dom 
välinformerade om vad vi gör, så det har inte varit någon debatt. Vi har inte, som 
Katrineholm, blivit granskade av lokalpressen… 
I – men dem smyger säkert på er… 
P – det gör dem säkert, men dem vet också om det, i alla fall den ena lokaltidningen 
följer oss på twitter och har dessutom lämnat över ett twitterkonto till oss som dom inte 
tyckte att dom behövde. Jag tror att dem på lokaltidningsnivå som har upptäckt det, bara 
är positivt överraskade 
I – Ja, det är ju lättillgänglig information i alla fall och det gillar ju dem. Men det här med 
strategierna, vi har ju tagit del av dem. Och, vi har förstått att det är du som gör dem. 
Hur länge har du använt facebook som kanal innan du började göra strategier?  
P – Bra fråga, jag vet inte när jag började använda facebook…  
I – alltså när kommunen började använda facebook? 
P – Eh… SKL hade sin första träff med kommuner om sociala medier och jag tror att 
det var i april 2009. Och då hade vi hållit på ett tag, eftersom vi var… 
I – 2009 eller 2010? Har för mig att dem dokumenten vi har från SKL är från 2010? 
P – Ja, 20101 var det ja. Och då hade vi hållit på i ungefär ett år. Det var vi, Uppsala och 
Katrineholm som var där och prata på första träffen… Vi började egentligen med 
facebook och twitter samtidigt och sen har vi en tjänst bakom facebook och twitter som 
heter ”friendfeed”.  Youtube började vi använda hösten 2008, eller till och med våren 
2008.  
Anledningen att vi har friendfeed bakom är att… Friendfeed är en tjänst som inte 
utvecklas aktivt längre, facebook äger den tjänsten. Det är en sorts nav för att koppla 
ihop olika sociala medie –tjänster, så man kan koppla sitt facebook och twitterkonto dit 
och vad man nu vill. Vi kollar in alla våra resursströmmar till friendfeed och sen slussas 
det vidare till twitter och facebook. Så det blir samma på båda. Och poängen med 
tjänsten är också att det finns en inbyggd bloggfunktion så man kan posta längre 
meddelanden, bilder och dokument. På det sättet får vi en kanal där vi har tillgång till en 
kanal att gå ut med information om vårt eget system ligger nere. Om linan till vår egen 
server halvkapas så kan vi fortfarande gå ut med den informationen vi vill via friendfeed, 
och det är samma på både twitter och facebook.  
I – Ja det låter ju bra, med tanke på kriskommunikation 
P – ja den lilla tre… är vårt kriskommunikations- kit då. Tidigare när man pratar om kris- 
webbar så förbereder man en skalad sajt i vår egen server, men den är ju inget värd om 
man ändå inte kommer åt servern. Så det är syftet friendfeed ska tjäna för oss, så om allt 
skiter sig, så har vi en backup kanal.  
I – Bra tänkt. Men strategierna då, som du sitter och utvecklar nu.  
P- ja, riktlinjerna som vi håller på med. Det handlar mer om hur vi ska använda… hur 
ska man göra om man vill börja använda sociala medier. Och det är mer en checklista 
över, vi ska komma ihåg det här och det här, vi måste komma ihåg att meddela den här 
personen om att vi börjar och ja… Riktlinjerna är till för att hålla i ordning och lista, 
ordning och reda i kommunens verksamheter, så vi inte glömmer bort något, för det 
finns ju lite krav utifrån på hur man ska hantera saker. Vi har inte valt att särskilja sociala 
medier från vår kommunikationsstrategi. Vi använder de kanaler som är lämpliga för 
respektive tillfälle och respektive kommunikationsinsats. De sociala medierna är bara… 
ibland väljer vi ett öppet möte och ibland väljer vi en annons i tidningen och ibland väljer 
vi att använda oss av facebook… och ibland väljer vi att trycka en katalog. Det valet 



 
 

64 

måste utgå från kommunikationsstrategin. Jag tror inte riktigt på modellen att… klart 
man kan ha en särskild strategi för de sociala medierna och jag förstår att man idag kan 
behöva det, men om man inte lyckas rota i sin egen kommunikationsstrategi så kanske 
man behöver se över den.  
I – Men om man tänker, sociala medier är ju ändå en ganska speciell kanal för en 
myndighet, just hur ni tänker kring offentlighetsprincipen och arkivering?  
P – Mh, där har vi lutat oss mot SKL:s riktlinjer, så har vi också tittat på och tagit stöd i 
e-delegationens massiva arbete som kanske är lite väl djupt… kan jag tycka. Men där 
finns det tack och lov en kortare variant för den som inte har lust att läsa igenom hela 
den juridiska delen. Där lutar vi oss mot det som kommer uppifrån. I våra riktlinjer så 
finns det några punkter som går lite längre än vad lagen egentligen kräver och det är vad 
vi tillåter oss att planera för typ av material och det måste vi vara tydliga med… den 
skillnaden då. Annars så lutar vi oss bara mot förvaltningslagar och liknade. Ibland dyker 
det upp saker där man måste fundera på hur tusan man ska lösa det. Till exempel så var 
det en debatt förra våren om detaljplaneringen av ett område i Karlskoga som ligger 
väldigt sjönära, som heter aggerudsviken. Man vill tillåta att bygga tomter där och 
egentligen är det lite för nära, med tanke på strandskyddet. Det blev en politisk debatt 
såklart, där exempelvis miljöpartiet jobbade aktivt mot att man ska planlägga så nära 
vattnet. Så startade man en facebook- grupp, ”vi som vill bevara aggerudsviken”… och 
det kan ju vi strunta i som kommun, för det frå ju folk göra bäst dom vill. Problemet för 
oss blev ju när någon skickade en länk till facebookgruppen till vårt diarie. Då måste vi 
börja hantera det på något sätt. Och då får man ju titta på vad vi skulle kunna jämföra det 
här med i vår ordinarie verksamhet. Det var inte så svårt att jämföra det med en 
namnlista, så vi valde att hantera det som en inkommen namninsamling. Så vi kollade av 
hur många som hade skrivit under, hade vi varit helt korrekta, skulle vi kanske ha kollat 
av vilka som hade skrivit under, det gjorde vi inte utan vi tittade bara på antalet. Så vi 
skärmdumpade sidan vid två tillfällen, dels när den skickades in och dels när sista dagen 
för att lämna synpunkter i ärendet var. Så då skrev vi upp antalet personer som skrev 
under på att man skulle bevara aggerudsviken. Så har vi försökt att hantera det hela tiden. 
I dokumenthanteringsplanen så är det inte inlagt än, för den uppdateras en gång per år 
och det sker i höst någon gång. Då kommer vi hantera det som e-post, kommentarer i 
sociala medier hamnar under samma kategori, så det blir en lång lista med saker som man 
kan radera efter två år. Och sen står det också då, att sådant som har ringa värde om 
kommunens verksamhet, kan man radera omgående, typ reklam. Och det dyker upp på 
facebook ibland, att någon postar reklamlänkar till sin verksamhet. Ibland låter vi det stå 
kvar, ibland raderar vi det… det var någon som skulle sätta upp en teaterföreställning på 
teatern, så det lät vi ligga kvar… sakupplysning.  
I – Men ni översätter alltså egentligen… 
P – ja vi försöker översätta befintligt regelverk och jag tycker att det är förvånansvärt 
sällan det är riktigt svårt att översätta befintliga regelverk till sociala medier, jag tycker att 
det är ganska rakt på och sen är det ju såklart skönt att e-delegationen och 
datainspektionen kom fram till att facebook på sätt och vis kan ses som ett diarie. Sedan 
har vi ett synpunktshanteringssystem där vi ska slussa in kommentarer på facebook. Och 
det gör vi för vår egen uppföljning skull. Så när det dyker upp synpunkter för 
kommunens verksamhet, plockar vi in det på tyck till om Karlskoga på webbplatsen och 
talar om att synpunkten kommer från sociala medier. Då kan vi på det sättet, registrera 
synpunkten och vad vi har svarat och eventuell åtgärd. Så vi har ett system för att hantera 
inkomna synpunkter… men i och med att vi inte för så mycket dialog idag, utan mest 
slussar information så är det ju väldigt lite synpunktshantering för oss, eftersom vi 
egentligen inte bjuder in till det på bra sätt i sociala medier. Det kommer att bli mer 
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strukturerat när vi börjar skruva om och föra mer dialog. Och där tittar vi också på hur 
Karlstad har jobbat. 
I – ja dem har jobbat hårt… 
P- ja, dem har jobbat hårt, och jag har haft en del kontakt med dem. Dom kontaktade 
även mig innan de började för att fråga hur vi hade resonerat och så… Dom har jobbat 
hårt och dem har satsat ganska mycket pengar också. 
I – Har ni överhuvudtaget marknadsfört era sociala medier? 
P – Nej 
I – Ingenting? Inte ens någon facebooklogga någonstans? 
P – Jo, det finns en sådan där ”gilla Karlskoga kommun på facebook” i samband med 
alla våra nyheter eftersom det är nyheterna som slussas dit så är det där det har känts 
naturligt att ha det. Och sedan har vi en sammanställning av all vår närvaro i sociala 
medier.  
I – På hemsidan? 
P – Ja. Och sen använder vi en del flöden. Turismen kör evenemangstips om vad som 
händer i Karlskoga och Degerfors, vi har gemensam turistbyrå med Degerfors, dem har 
en egen facebook där dom tipsar om saker som händer så det använder dom också på 
turismsidorna, sådan ”facebookflödesbox”… Hade jag varit med från början när… så 
hade jag tvingat dom att göra tvärtom. Så dem publicera först på Karlskoga.se och sen 
flyttade över till facebook, och inte tvärtom.  
I – Mh, men det känns ju som att det växer, när ni ska rekrytera en ny som ska kunna 
jobba med sociala medier och… 
P – Ja. Ungdomsdialog jobbar vi med på facebook redan. Folkhälsoförvaltningen, som 
också är gemensam med Degerfors, har också ett eget facebookkonto, där dom jobbar 
med dialog… I eftermiddag ska jag träffa fältassistenterna som ska börja jobba med 
facebook, för att få ytterligare en kontaktväg med ungdomar. 
I – Men målet är att så småningom öppna upp för mer dialog från kommunens sida? 
P- Ja, och den centrala dialogen kommer också bli större.  
I – Har ni någon plan för det? Ska det marknadsföras eller…? 
P- Det vet jag inte än, det har vi inte pratat om än. Men på något sätt kommer det nog 
att marknadsföras… men i första hand kanske inte tjänstemännen, många frågor kanske 
kommer att röra tjänstemännen, men i grund och botten när man pratar 
medborgardialog så handlar det mer om politikers dialog med medborgarna, än om 
tjänstemännens dialog med medborgarna. Där har Karlstads kommun, om jag har 
förstått det rätt, gjort en liten oväntad grej, där jag inte riktigt har förstått hur dem har 
resonerat, där politiska partier inte ska delta i dialogen med Karlstads kommun på 
facebook. Dom har uppmanat att inte göra det, och jag förstår inte resonemanget, det är 
upp och ned för mig… 
I – Ja, det hör ju ihop… 
P – Ja, dom säger att dom inte vill att det ska bli politiskt käbbel på facebooksidan. Men 
om man stänger ute dem politiska partierna från att föra dialog med kommuninvånarna 
så är det jättekonstigt. Jag kan inte förstå hur politiken ställer upp på det… om jag var 
politiskt aktiv skulle jag inte ställa upp.   
I – Fast dem flesta kanske har en egen facebook för sina diskussioner? Det är väl så att 
folk överlag inte är överens och det blir käbbel och det är väl inte syftet med 
facebooksidan, att här ska ni ventilera era politiska åsikter.  
P – Nej… men det handlar ju om att föra dialogen på ett snyggt sätt. Det är möjligen… 
ett problem för enstaka politiker och partier och hantera perspektivskillnaderna och att 
man hamnar på väldigt lika nivå… möjligen, men nja… 
I – Nu har ju inte ni några egna strategier för sociala medier, men ni har interna riktlinjer, 
vilket är bra att ha… 
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P – Men jag kan skicka över kommunikationsstrategin till er. 
I – Ja, gör gärna det.  
P – För den är relativt nytagen och långt politiskt käbbel… 
I – Men ni tog hjälp av SKL för riktlinjerna va? 
P – Ja, vad gäller riktlinjerna som vi har tagit fram för sociala medier, och där utgick vi 
från det arbete som Katrineholms kommun har gjort. Ibland känner man igen 
ordalydelser med. Vi har plockat bort en del skrivningar som Katrineholm hade, de har 
ett par väldigt specifika skrivningar om facebook i sina riktlinjer, som jag tycker var 
onödiga, för facebook finns där idag, men kanske inte imorgon. Så jag få bort allt som är 
plattformsspecifikt. Man ska inte behöva plocka bort något om facebook försvinner. 
Sedan kanske man behöver revidera dem ändå, för att man tänker om i hur man ska 
jobba med sociala medier, men det är en annan sak. Katrineholm resonerade att 
facebook var så stort idag och det är där de har tyngdpunkten i arbetet med sociala 
medier. Jag kan förstå hur dem har resonerat, men så vill inte vi göra.  
I – Förstår… just för att facebook är så stort idag, men det kanske inte är det imorgon… 
Men om en kommun som inte finns på facebook idag, men vill börja, men vet inte riktigt 
hur dem ska göra och är rädda för att göra fel. Har du några tips på hur dem ska göra? 
Ska dem börja med strategier eller ska dem prova sig fram först?  
P – Vi har jobbat mycket med att prova sig fram. Men vi har hela tiden haft en tanke 
kring vilket problem det är vi vill lösa. Vi har aldrig sagt att vi absolut vill finnas på 
facebook, utan vi har utgått från ett problem och så har vi valt att använda någon form 
av socialt media. Man måste ha en tanke om varför vi gör det här. Någon strategi måste 
man ha. Sedan har inte jag varit superduktig på att skriva ner våra strategier. Det blir ett 
hårt arbete för mig nu i slutet, när jag ska byta jobb så småningom. Å andra sidan har jag 
haft dragningar för informatörsgruppen och ledningsgruppen och alla möjliga nivåer 
så… det finns dokumenterat, men kanske inte samlat nerskrivet, men det finns en massa 
PowerPoint presentationer där jag själv inte behöver ha mina stödord – skratt- där jag vet 
vad jag ska säga, men det kanske inte är självklart vad det är jag säger. Jag kommer att 
skriva något slags testamente, eller i alla fall dokument för att lämna över till den som 
kommer efter mig eftersom det inte är självklart att den nya är på plats innan jag är borta. 
Eller jag är säker på att den inte kommer vara det, eftersom jag försvinner i mitten av juli.  
I – Men ni kollade mycket på Katrineholm? 
P – Ja, först kollade vi Katrineholm, sen korsrefererade vi det med SKL. Sen damp 
datainspektionens text om, dem gjorde en granskning på Katrineholms kommun, där 
dem skrev ett utlåtande, så vi läste det. Också i höstas jobbade vi fram våra riktlinjer, så i 
december när vi kände att vi hade trilskats färdigt med det här, då damp e-delegationens 
lunta ner lagom före jul… eller remissen dök upp i december… då hade man två veckor 
på sig att läsa den och komma med synpunkter. Vi har inte hunnit gå till beslut om dem, 
de är fortfarande ett utkast som måste behandlas och i och med att jag försvinner nu, så 
tror jag inte det kommer att dras igenom politiskt innan jag försvinner heller. Vi kommer 
att jobba utifrån dem, men dem kommer inte att vara politiskt beslutade förrän senare, 
och då kanske dem inte ser ut som dem gör idag.  
I – Men… att titta på någon förebild, dem här tycker vi kommunicerar bra hur gör dem? 
P – Mh, den konferensen som SKL håller 4 maj om sociala medier har en ganska 
intressant uppställning. Där Karlstads kommun kommer att prata om sin 
facebooksatsning, Borås kommer prata om sin twitternärvaro, dem jobbar överlägset 
mest och bäst med dialog på twitter av kommunerna. Och Staffanstorp kommer prata 
om sin webbplats som bygger helt och hållet på wordpress. Så det ser ganska lovande ut. 
Vi har köpt en plats via videolänk så vi kör vi en hel dag, drygt 10 personer här. Så då ska 
jag återigen dra igenom hur vi har resonerat för dem som möjligtvis inte har hört det. 
Och då kommer också folk som inte tidigare har hört det, bland annat vår 
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kommunsekreterare och kommunarkivarien… Arkiveringen sköts nog inte riktigt 
korrekt… eftersom vi inte har fått in det i dokumenthanteringsplanen än. Men jag har 
jobbat så som vi tänkt att vi ska göra kring det, så det arbetet har jag i alla fall gjort. Så vi 
är förberedda men har inte skickat något till arkivarien än.    
I – Vad är det bästa med sociala medier då? 
P – I förlängningen är det där vi hamnar så småningom och det är dialogarbetet. Och då 
kan vi rota i det arbetet vi redan gjort med synpunktshantering. Vi har haft ett väldigt 
genomgående arbete med hur vi hanterar inkomna synpunkter. Det grundarbetet med 
varför det är bra med synpunkter har vi redan gjort. Och jag tror att det är därför på 
ledningsnivå det var lätt att förklara varför vi ska använda oss av sociala medier… att det 
inte är något bekymmer. För vi har redan grundat våra värderingar om att synpunkter är 
en bra sak. Så där kan jag rikta en tacksamhetens tanke till vår verksamhetskontroller 
som drog hela det lasset. För att vi som kommun ska bli bättre på att göra det vi gör, så 
är vi beroende av synpunkterna. Det är det tankesättet som finns där vad gäller 
synpunktsarbetet. Det är naturligt att det krokar i medborgardialogen och att sociala 
medier spelar en väldigt viktig roll i synpunktsarbetet och medborgardialogen. När vi får 
ta det där sista lilla klivet, det är så vi får den riktigt stora utväxlingen. Den utväxlingen vi 
har fått nu är att vi har sluppit att investera massa pengar i tekniska lösningar. Och att vi 
har fått bättre spridning på vår information, än så länge handlar det mycket om 
information och inte så mycket om dialog och kommunikation. Vi använder också Flickr 
då för att sprida bilder om Karlskoga, där vi släpper bilder fritt, använd dem här om du 
vill ha en bild om Karlskoga, med undantag i kommersiella syften, och det är för att vi 
inte vill stjäla jobb fån fotografer som är verksamma i Karlskoga. Men alla föreningar 
eller privatpersoner eller så som gör en presentation om Karlskoga och som vill ha en 
bild, så har vi samlat ett arkiv där. Det där gjorde vi redan på Karlskoga.se, men där 
tänkte vi att vi lika gärna kunde sprida det den vägen, eftersom det blir enklare med 
rättighetslicenser och sådär.  
I – Vill du bara förklara lite kort varför det var så viktigt med synpunkter? 
P – Ja, det är för att vi ska få en bättre verksamhet. Om någon talar om att det inte 
fungerar som det borde i exempelvis förskolan. Enda sättet för oss att bli bättre i 
förskolan är ju att någon talar om att det inte fungerar som det borde. Vi ska kunna ta 
emot synpunkter på fler sätt än bara det dagliga mötet i förskolan och att vi har en 
strukturerad väg för det som gör att vi kan hantera det. Det är livsviktigt för att vi ska 
kunna bli bättre. Synpunktshanteringssytemet gör att vi kan se att en viss verksamhet får 
mycket synpunkter. Om en verksamhet får mycket synpunkter kan vi se att… om 
organisationen på verksamhetsnivå inte har förstått det, att här måste vi lägga energi på, 
kan vi på ledningsnivå se att … vad gör man åt problemen. Det är ju ett sätt för oss att 
hålla kolla på att verksamheten utvecklas i rätt riktning. Det är tanken där. 
I – Det känns positivt… 
P – Sedan vet jag inte hur färdiga vi är med hela linjen. Det är ett jättestort arbete för en 
kommun och dessutom agera kommungemensamt så att inte förvaltningarna börjar agera 
som sig själva. En stor utmaning för oss som sitter centralt. Får en förvaltning en 
synpunkt om en annan så måste man se till att den kommer vidare till rätt part. Att alla i 
kommunen får en känsla för att de är anställda i Karlskoga kommun och ska ta hand om 
synpunkter oavsett roll. 
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Bilaga 3. Intervju med Kia Lagerqvist, informationsstrateg på 
Örebro Kommun, 29/4-2011 
 
I= Intervjuare 
K - Kia 
 
I - Jobbar du med att uppdatera de sociala medierna, eller är det någon annan som gör 
det? 
K - Det är en annan som gör det. Han sitter i vår kundtjänst som jobbar med själva 
uppdateringen. Sen har jag möjlighet att göra det, om det är så att han inte är på plats 
eller så. Vi är flera som har möjlighet till det. Men jag jobbar mer med strategierna 
bakom, gör jag. 
I - Du är inte med och väljer ut vad som är facebookmaterial utan det får han ta ansvar 
för själv? 
K - Nej, han tar ganska mycket ansvar för det själv. Sen kan det vara så att vi bollar saker 
och jag bollar kanske med andra informatörer och ger dem tips på… det är liksom min 
roll i vardagen att coacha de andra informatörerna. Jag jobbar som informationsstrateg… 
och då kan det vara att ”Men vi tänkte lägga ut det här på webben” och så kanske jag 
säger ”Okey, men det skulle vi kanske kunna göra på vår facebook i stället, utifrån det 
här perspektivet” eller att vi gör både och, men lite annorlunda på facebook, typ. 
I - Ni finns på både facebook och twitter? 
K - Jag det gör vi. 
I- Och ni är större på twitter, det är fler som följer er där? 
K - Precis. Vi har ju inte lanserat oss så mycket på faebook än så länge. Vi är fortfarande 
också ganska gröna på sociala medier. Det är först nu egentligen som vi har tagit fram en 
intern policy, Och det kände vi att det var viktigt först, innan vi börjar går ut och säger, 
slår på stora trumman att här finns vi, kom hit och diskutera med oss, gilla oss och så 
vidare. Vi har inte kommit igång så mycket än. 
I - Har ni haft någon intern policy för användande av sociala medier, det vill säga… en 
del blockade facebook och spärrade och så. Hur förhåller ni er till sånt? 
K- Nä… Det är en ickefråga i våran kommun, skulle jag vilja säga. Vi ser inte det som att 
det handlar egentligen om facebook eller sociala medier över huvud taget, utan det är 
snarare en arbetsledningsfråga. Alltså om man är rädd för att sin personal sitter och 
missbrukar och liksom håller på med privata ärenden på facebook, då kan man ju lika 
gärna sitta ute på aftonbladets hemsida eller prata i telefonen med sina kompisar. Så att 
det är snarast en arbetsledningfråga. Vi ser det mer som att… en möjlighet att utnyttja 
det i sin tjänst. Om jag jobbar med en viss fråga kanske jag kan förkovra mig och via 
sociala medier komma åt en blogg i den frågan där någon håller på och jobbar och där 
jag kan få tips och idéer om hur jag kan förbättra mig i mitt yrke eller såna saker. Så att vi 
ser det mer som en möjlighet än ett hot. 
I - Innan ni började använda sociala medier över huvud taget, fanns det en förförståelse? 
Vad trodde ni innan ni började? 
K- Jag tror att vi började lite som alla andra. Alltså som privatpersoner och att man 
liksom utnyttjade det i olika sammanhang och så. Och sen när vi gjorde om våran 
publika webbplats så gjorde vi en blogg i samband med det, där vi tog in synpunkter. Där 
man fick tycka till om layouten och innehåll och såna saker. Så att det började vi med då. 
Och sen har liksom växt fram ur det, att okey men vi känner fortfarande att vi är, om 
man jämför med andra kommuner då, att vi forfarande ändå är ganska gröna. Så att vi 
ville liksom inte börja jättestort och sådär innan vi hade funderat igenom ”Hur vill vi 
använda det här” på något vis. Och det håller vi fortfarande på med och funderar kring, 
gör vi.  
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I - Var det lätt att förankra det i kommunledning och kommunstyrelse att ”Nu ska vi 
börja med det här”? Var det något motstånd? Var de kritiska? Eller var det mer att ”Ja, 
det är nytt – vi provar!”? 
K- Nä, nu har det ju som sagt funnits ett tag. Så att nej, det är nog snarast att det blir lite 
funderingar kring då på vilket sätt… och det här med att skilja mellan min yrkesroll och 
mig som privatperson och så. Men jag tror idag att det känns så att de flesta ändå känner 
att det här är så pass väletablerat och att vara en myndighet då och att inte delta… det 
blir väldigt svårt. Vi måste ju befinna oss där medborgarna befinner sig. 
I - Var det därför ni gick med? För att finnas där medborgarna befinner sig? 
K- Ja, absolut. Det det ju. Precis. Vi vill ju ha olika ingångar till kommunen och är då att 
medborgarna befinner sig i de sociala medierna, då är det klart att vi också ska göra det.  
I - Och målet är..? 
K- Det är ju flera målsättningar, det är ju att närvara där folk är att kunna befinna sig där 
och svara på frågor, fånga upp aktuella diskussioner som pågår. Förhoppningsvis att 
kunna öka dialogen med människor också. Öka insynen i att ”det här håller vi på med” 
att om någon läser ett inlägg eller om vi har en blogg eller vad det nu än är så kan det 
sprida sig till fler personer och personer som då kanske inte skulle gå på ett möte eller ta 
sig till kommunhuset, att vi kan nå de människorna också. Så att det är ju flera olika delar 
i det såklart. 
I - Vilken var den första kanalen ni använde? 
K- Det var Facebook.  Eller ja, egentligen var det ju ungefär samtidigt… blogg hade vi ju 
då. Men det var ju så att säga i specifika frågor som vi haft det, så det var nog det första 
vi hade. 
I - När var det ungefär? 
K - 2007 kanske. Eller 2008. Någonstans där började vi. 
I - Riktar ni er till alla i alla medier, eller har ni delat upp? 
K - Differentierat det? Nä, det håller vi på med litegrann. Just nu har vi våra officiella 
konton, ett officiellt twitterkonto och så officiellt facebook. Men sen har vi även 
bibilioteket som har ett facebookkonto, det kommer att bli… och så några skolor och 
sådär. Det kommer att bli mer differentierat utiftån vissa områden. Vi funderar också på 
att skapa blogg i vissa frågor med. Än så länge är vi lite för alla. 
I - Känns det viktigt för er att ha en särskild målgrupp just på facebook, eller på twitter? 
K - Snarare om man jämför med hur vi kommunicerar i andra sammanhang? Oj vad 
svårt… Jag skulle vilja säga att det beror lite grann på egentligen vilka frågor det är som 
vi kommunicerar snarare än att vi tänker vissa målgrupper. För att så är det ju så att de 
som använder sociala medier är ju väldigt väldigt många. Det är ju inte bra ungdomar 
eller bara pensionärer eller så. Det blir snarast utifrån vilken fråga är det som vi vill 
kommunicera. Och i såna fall, vad är det då som passar? Men idag är det ju så att sociala 
medier passar nästan, nästan alla, men då kanske man måste fundera över på vilket sätt. 
Är det att gå in i en diskussion som redan pågår på ett forum där en viss kategori 
människor befinner sig, eller är det att vi vill att de ska komma till vårt officiella 
facebookkonto? 
I - Sociala medier innebär att ni har lämnat eran egen plattform och inte längre har 
samma kontroll över innehållet. Hur tänker ni på risker och nackdelar och hur förhåller 
ni er till det? 
K - Vi har ju funderat… Vi har vissa delar i vår policy, och det är också de här 
rekommendationerna som kommer från SKL och så vidare. Alltså det är klart att det blir 
problematiskt om det kommer sekretessfrågor och om det kommer upp hets mot 
folkgrupp och såna här saker. Då tar vi ju bort de inläggen. Och sen kan det ju vara ett 
problem att identifiera vem det är som har skrivit den här frågan, vi bör ju försöka 
kontakta dem och de dem svar på sin fråga på ett annat sätt. Men det är ju klart att det 
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inte är säkert att man har lämnat sin identitet så att vi kan göra det.  Det är såna frågor 
som vi har funderat igenom och som vi också måste göra innan vi drar igång någonting. 
Jag vet inte om ni känner igen ”soctanten på nätet” som de har kört med ganska många 
år nere i Malmö nu. Det är en sån sak som vi diskuterar om vi ska starta en blogg kring 
här i Örebro, och det är ju väldigt mycket frågor som kan komma upp som rör sekretess 
där, som vi då måste fundera igenom. Hur vi ska tänka kring det och hur vi ska bemöta 
och vad kan vi säga så att det blir på ett bra sätt. Att det ändå ger svar på frågor utan att 
det blir för kritiskt och sådär. 
Så att visst är det så att vi måste fundera igenom såna delar och ha en beredskap för det 
kring diarieföring och såna här saker. Det är ju det som alla uppmanas, som offentliga 
myndigheter, det måste man fundera igenom innan man drar ingång. 
I - Hur gör ni med diarieföring? Blir det inkomna handlingar? 
K - Jag det gör det. Det beror lite gann på vad det är för typ av ärende. Om det berör 
något som redan är ett ärende, så ska det tillföras till det är ärendet. Och det är det som 
är fördelen med att vi har kundtjänst som sitter och bevakar det här hela tiden. Då kan 
de föra in det i vårt ärendehanteringssystem eller vidarebefordra det till de personerna i 
verksamheten som har hand om det här så att det blir diariefört. Men sen beror det ju 
också på om man bedömmer att det är en harmlös uppgift eller inte. 
I - Vi pratade med Karlskoga igår, och de berättade att de relaterar det hela tiden mot att 
”Om det här inte hade varit sociala medier, hur hade vi hanterat det då?” 
K - Ja, precis.  Exakt så. Om jag får ett mail om det här, eller om någon kommer fram 
och börjar samtala på stan. Man får tänka så, för återgen det här med att det bli så lätt att 
man fokuserar på att det här är sociala medier, men att man kan sätta det i relation till de 
andra kontaktsätten vi har till kommunen. Det som är skillnaden är att om det blir ett 
svar så blir det synligt till många fler än om man skickar ett mail. 
I - Resurserna då? Tid, pengar, personal. Hur mycket krävs det? 
K - Alltså vi… det är en jättesvår fråga. 
I - De som jobbar i kundtjänsten jobbar inte bara med Facebook? 
K - Nej, de har andra uppdrag också. Så att det blir ju en del av kundtjänstarbetet. Men vi 
har ändå destinerat personer som ska ha det här som särskilt ansvar. Och sen vet jag att 
bibilioteket har det så på sin sida med. Och det där bli ju väldigt viktigt att om man går 
på semester eller så, att det inte blir liksom fyra veckor när ingen har tittat över det. Det 
blir en fördel när man är flera stycken.  Det blir ju som när man jobbar med information 
över huvud taget så måste man ju tänka igenom, eller… hur ska det här skötas? Har man 
en webbplats måste det också skötas och uppdateras och så. Så det får man tänka igenom 
oavsett vad det är man gör, hur man ska ta hand om det. 
Och det måste man han klart för sig när man drar igång, att det är ju resurskurävande, 
men det beror ju också på vad man vill ha ut av det. Vill man ha en stor kampanj och 
liksom en tävling och man uppmanar att ”tyck till!” och så. Då bli det ju mer jobb än om 
man då som vi gör, kanske lägger ut ganska mycket samma information som vi har på 
våran webbplats. Det beror på vad man vill själv också såklart.  
I - Marknadsför ni någonting? Har ni några facebook-F eller att man kan gilla saker? 
K - Ah, väldigt, väldigt lite. Det var det som jag sa att det kommer vi att ha mer nu när… 
Men så får man ju också fundera på att om man är rädd för att det kräver mycket 
resuerser och så, att det kanske man kan ha igen i andra änden, så att säga. Om vi förut 
hade väldigt mycket möten på stan, eller bjöd in till… då tog det också mycket tid och 
resurser och man skriva ner och dokumentera allting som folk sa och så vidare. Nu får 
man dokumentationen direkt, nerskrivet. Och man kanske kan ersätta några tidigare 
möten med att säga att ”vi träffas på facebook i stället”. Så att det är ju sånt som man kan 
ta med i… så att det inte bara blir ytterligare en kanal, ytterligare något som man måste 
bevaka.  
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Vi har ju en fördel av att vara en ganska stor kommun, så att vi har ju en kundtjänst och 
då var det ganska enkelt att okey, då sköter de den bevakningen också. 
I - Och ni gjorde, som flesta antagligen gör, ni börjar och ser hur det fungerar och bygger 
sedan en strategi efter ett tag. 
K - Ja precis, det har blivit så. Exakt.  
I - Kändes det viktigt att ha en strategi? 
K - Ja, det gjorde det. Det blir väldigt mycket frågor och funderingar. Och det känns som 
att vi behöver det. Och just också kring lagar och regler och sånt hära. När jag började 
titta på det här så hade ju e-delegrationen inte kommit med sitt, och SKL hade inte 
kommit med sitt. Vi har avvaktat lite grann också, så att det inte skulle bli att vi tänker på 
ett visst sätt och sen har man från de andra hållen gjort en helt annan bedömning, att inte 
vi har varit ute och cyklat. Så det har känts viktigt att ha någonting. Men sen kommer det 
fortfarande att vara frågor som kommer att poppa upp i specifika fall och sådär hur man 
ska göra och så. Och det ändrar sig ju också hela tiden, så det är väldigt, väldigt svårt att 
säga att ”såhär kommer vi att se på det om två tre år”. Vi gör kanske på ett helt annat sätt 
då. 
I - Du känner alltså att det krävs en strategi? 
K - Ja, alla de exempel som man ser från andra, det är ju entydligt. Alla säger ju det, att 
det är inga problem att sätta igång. Det är hur enkelt som helst. Problemet är ju att hålla 
det levande och att ha tänkt igenom att vad är det egentligen vi vill åstakomma med det 
här?  För det märker ju användarna också, ifall man inte är riktigt seriöst eller inte är 
intresserad av att diskutera frågor eller så. Och i värsta fall så blir det ju bara en omvänd 
effekt av det, och då har man snarast bränt sina broar eller gett ett dåligt intryck. Och det 
vill man ju inte göra, så att i det avseendet känns det viktigt att fundera igenom. Samtidigt 
som det för oss kändes att ”Okey, vi kanske inte kan tänka igenom allt till 100 % heller, 
utan att vi får prova oss fram för att det här fungerar och vad det kräver för resurser och 
var får vi för typ av frågor och så, hur kan vi då utveckla det här?” Vi får ju fortbilda oss i 
det här också. 
I - Har ni haft någon förebild, eller mer allmän omvärldsbevakning? 
K - Ja, det är lite allmän omvärldsbevakning. Men det är klart att vi sneglar en del på 
Katrineholm, som har en kommunchef som är väldigt uttalat positiv till det här och säger 
att ”enligt kommunallagen ska man annonsera kring vissa frågor, och då… idag har vi 
fler som finns på facebook av katrineholmarna än som läser dagstidningen, vad innebär 
det?” 
Vi tittar på Karlstad, vi tittar på Borås. Så blir det ju när man är en kommun. Det är 
fördelen med att vara en kommun, man kan titta vad andra gör. Så vi tittar mycket på de 
som är ute och ser att ”Okey, sådär gör de. De kanske vi också skulle kunna göra…”  
Och sen såklart så finns det avigsidor med. Om man har dragit igång grejer som inte är så 
genomtänkta eller att man har trott att folk vill… jag har hört något om SJ här, att de 
twittrar och det är skitbra. Man får svar på en gång, bara det att man inte får svar på de 
frågor man vill ha svar på, bara för att de som twittrar är inte kundtjänst. Det är ju också 
ett feltänk. Då blir man ju bara irriterad. Och det ju också… Har man då tänk igenom? 
Ah, eller man kanske inte har tänkt fullt ut. 
Eller som det där med soctanter. I Malmö fick en del på tafsen i början när de gjorde då, 
just kring sekretess och såna saker. Och det är ju jättebra. Då har de gått i bräschen och 
testat det, och då kan ju vi sen ta och titta på vad de gör och göra saker utifrån det. Så det 
är ju verkligen en fördel. 
I - Tror du att sekretesslagarna och de juridiska regelverken känns obsoleta efter ett tag? 
Sociala medier öppnar ändå upp… tror du att de kommer att behöva ändras? 
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K - Kanske inte sekretesslagen, men däremot tror jag att andra lagar kommer att ändras. 
Kring kanske arkrivering och såna saker. Det tror jag faktiskt. Vad är hållbart och vad är 
inte? De lagarna är ju utifrån ett papperssamhälle, det är ju knappt utifrån ett 
epostsamhälle, som nu börjar bli ute liksom.  Det är ju klart att lagar ska ta ett tag att 
stifta också, så att man inte ändrar om stup i kvarten. Men visst tycker jag ibland att det 
känns som att de inte helt hänger med. 
I - Har du fått hjälp med att utforma strategierna? 
K - Mmmm… Jag har gjort grunden själv, sen har jag varit hemma och varit föräldraledig 
och då har en arbetsgrupp på fyra personer filat lite på det. Och sen har vi haft några 
möten och filat lite till. Och nu är den färdig. Ni kan få en uppdaterad variant om ni vill. 
Med bilagor och allt. 
I - Vi tycker att checklistan är väldigt bra. 
K - Det är ju mycket såna frågor vi på informationsavdelningen får från våra 
verksamheter. Som liksom ”Vi funderar på att starta igång, vad behöver vi tänka på” och 
då är det ”Okey, gå igenom checklistan så vet ni sen.” Annars blir det lätt med såna här 
dokument att de blir väldigt tunga och långa. Och det finns ju säkert många aspekter som 
vi inte berör över huvud taget, men som man kommer behöva fundera kring längre fram. 
I - Men ni tog hjälp av SKL? 
K - Ja, vi inväntade det. Jag började med med vårt dokument innan de var färdiga, men 
så sa vi också det att det blir intressant att se… så att vi inväntade det. Och utifrån det 
har vi gjort lite småjusteringar och sådär, men på det stora hela så är det ungefär likadant. 
I - Om en kommun eller ett landsting inte har börjat än, men vill börja. Vad skulle du ge 
dem för tips? 
K - Jag skulle definitiv ge dem rådet att om de inte har kompetensen själva, så skulle jag 
råda den att ta hjälp av någon att fundera igenom vad de vill använda sociala medier till. 
Syfte och så. För det är viktig att man tänker igenom det innan, så att man inte bara drar 
igång och kommer på grejer efter hand. Och då kan man kanske ha bränt sina broar. 
Och titta på vad andra gör. Ring och fråga! Det finns jättemycket utbildningar, SKL har 
och alla möjliga har. Ofta i de sammanhangen får man exempel på hur andra har jobbat 
och så. Utnyttja det. Kolla på hur andra gör, lär av andras goda exempel och misstag. 
Och att man inte behöver vara så superrädd. I början var man ju kanske… det var både 
och också. Man var rädd att skapa webbplatser också, det var nytt och så. Samtidigt som 
liksom alla skulle ha en, men man hade inte tänkt igenom varför man skulle ha en. Det är 
lite samma, det kommer nya grejer. 
Tänk igenom, men var inte för rädd. 
I - Rekommenderar du att man börjar med att prova sig fram och sen gör en strategi? 
Det är kanske svårt att göra en strategi innan man vet? 
K - Det beror ju på vad det är för verksamhet. Idag tror jag att det går att göra en strategi 
först, innan man har satt igång. I och med att det finns så många andra att titta på mot 
vad det gjorde när vi smög igång. Idag skulle jag råda att åtminstone ta, om man inte har 
kompetensen själv, ta hjälp av en byrå eller så för att göra en genomgång innnan man 
drar igång. Det är lite svårare sen att ändra, men det går ju. ”Oj då, det var ju en blogg vi 
skulle ha i stället för ett konto på facebook som vi inte skulle ha”. Det är klart att det går 
att ta bort, men det känns kanske inte så seriöst. Strategin behöver inte vara på 120 sidor 
liksom. Fundera igenom vad vi vill använda det till, hur ska vi bevaka det och hur ska vi 
sköta om det här. 
I - Hur viktigt är det att finnas på sociala medier? 
K - Jag tror inte att sociala medier är en fluga som kommer att gå över. Utan snarare 
kommer det att utvecklas. Man kommer att använda telefonerna mer, man kommer att... 
Man kan inte stoppa den utveckligen alls. Och då får man ju fundera igenom om nu 
medborgarna befinner sig där, vad innebär det att vi inte är där och hör vad de säger om 
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oss, vilka frågor de diskuterar. Vi har ju ett sånt uppdrag som myndigheter. Vi ska ha 
utställningar, som det heter, i olika frågor. Kring detaljplaner och om man ska göra om i 
stan och sådär, där har vi skyldigheter… och det gör vi antagligen fortfarande, att vi 
spikar upp våra grejer på bibiliotek och ber att medborgarna ska komma till oss och så 
vidare.  
Om man inte har resurser, då kanske man ska fundera över hur utnyttjar man de 
resurserna man har på bästa sätt. Jag menar… alla har ju oftast idag en webbplats. Finna 
man på facebook kan man kanske i alla fall skicka ut rubrikerna på facebook och hänvisa 
till webbplatsen. Det behöver ju inte ta jättemycket resurser, och då kan har man kanske 
nått fler personer där än de som går in på ens webbplats. 
Man kanske inte behöver tänka att det liksom ska vara så superstort och att man liksom 
behöver ha en hel stab som håller på och jobbar med det här. Men då kanske man kan 
låta bli att skicka ut en massa broschyer och sånt som man har gjort av gammal tradition. 
Där tror jag att vi kommuner är lite gammaldags av oss, vi håller fast vid våra broschyrer 
medans det kanske inte är det som medborgarna vill ha.  Har vi frågat dem vad de vill 
ha? Då kanske de säger att de hellre vill finnas här, få reda på vilka beslut som fattar här, 
vara med och tycka till här.  
Men jag kan förstå också att det är resursbrist. I många kommuner är det kanske ingen, 
eller en som har en kvartstjänst som jobbar med information på ett hörn. Och då blir det 
svårt. Men jag tror att man skulle kunna plocka hem det i andra sammanhang, men då får 
man vara lite tuff också. Och säga att ”Nej, vi gör inte det här längre, men däremot finns 
vi här”. Det är väldigt många som har tillgång till dator idag. Då kanske man kan få dem 
att förändra sitt beteende i stället för att de får min pappersprodukt hemskickad till sig 
och som jag tycker är jättebekvämt. Finns den inte längre är man tvungen att gå in på 
nätet.  
I - Vad är det bästa med sociala meder? 
K - Att det är så många som använder det, skulle jag säga. Och att det är många som 
använder är det som gör att det överlever. Då är det bra, då funkar det. Det blir en 
dialog, det blir som att träffas och få svar på frågor och svara på frågor. Det finns 
oändliga möjligheter, men behöver inte ringa någon mellan tio och halv elva längre. 
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Bilaga 4. Intervju med Tommy Granqvist, kommunikatör, 
Karlstads kommun 12/5-2011  
 
I= Intervjuare 
T= Tommy 
 
I - Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
T - Hur en vanlig arbetsdag ser ut? Ja den ser väldigt olika ut beroende på vad jag har på 
schemat just den dagen. Men en del av jobbet handlar om att hålla koll på vår huvudsida 
på Facebook, våran huvudtwitterkanal och våran youtubekanal.  Att hålla koll på vad 
skriver folk, och vad säger de och vad den som… skickar vidare frågor och sånt till de 
verksamheterna som berörs. Men jag kan också jobba till exempel med att titta på de nya 
funktionerna som Facebook kom med nu igår till exempel eller för någon vecka sen, hur 
vi ska hantera dem och… I vår kommun. Vad vi ska använda dem till. Det kan handla 
om att skriva ett pressmeddelande, eller som nu på förmiddagen sitta i ett möte om 
utvecklingen av appar i telefoner. Eller åka ut till en förvaltning och hjälpa dem att dra 
igång en egen facebooksida. 
I - Hur många förvaltningar har facebooksidor? 
T - Vi har det inte så, utan alla förvaltningarna har inte facebooksidor på det sättet, utan 
vi försöker att bygga facebooksidor utifrån specifika behov, där folk vill gilla och ha reda 
på på Facebook, till exempel så har skolmatsalarna sidor, en del bibliotek har det, 
räddningstjänsten har det, Mariebergsskogen har det. Så det ser lite olika ut. 
I - Men det är du som väljer ut vad som ska publiceras på huvudsidan? 
T - Nej. 
I - Det är inte du? 
T - Nej, utan det gör ju den som… Det är utifrån den modell som vi har byggt upp för 
att driva facebooksidor, som bygger på redaktörer. Och på huvudsidan i kommunen är 
jag ansvarig redaktör och alla sidor i kommunen har en ansvarig redaktör. Det är den då 
som ansvarar för att sidan följer de riktlinjer och den… det sätt som vi har dragit upp. 
Och sen har vi så att på huvudsidan i kommunen att varje verksamhet har en egen 
redaktör, som bedömer vad den vill lägga in på facebook och skriva om. 
Vi är många kockar som skriver för kommunens räkning. Och det viktiga är att vi alla 
känns som en samma kommun.  
I - Har ni någon intern policy för användandet av Facebook, som ni som privatpersoner 
får använda det på arbetstid till exempel? 
 
T - Okey… Facebook får användas i kommunen, på samma sätt som vi läser en tidning 
när vi har rast och så vidare. Det får ju inte inverka på arbetet, att använda facebook på 
privat sätt. Däremot så har vi ju inskrivet i våra riktlinjer för de sociala medierna att det 
är väldigt viktigt att skilja på den privata rollen och min roll som företrädare för 
kommunen i de sociala medierna.  
I - När ni skulle börja med sociala medier, var det Facebook som var först, eller vilken 
kanal använde ni först? 
T - Jag tror vi öppnade, om jag inte minns helt fel, så öppnade de väl lite innan min tid… 
vi öppnade nog Twitter först. Och ungefär samtidigt så kom youtube, att vi helt enkelt 
öppnade kanalerna. Och sen när jag började i höstas startade vi upp Facebooksidan. Och 
det är på Facebook som vi lägger de största resurserna idag.  
I - 2010 började ni alltså med Facebook, när öppnade ni de andra kanalerna? 
T - Det var 2010 det också. På våren. Det var ju på våren där som vi skrev riktlinjerna 
för sociala medier. Och jag kom ju i september i höstas, och dagsläget… i början la jag 
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säkert 70-75 % på att just bygga den här modellen för kommunen. I dagsläget så handlar 
det om cirka 30-40 % av min tjänst som jag lägger på sociala medier.  
I - Förförståelse för sociala medier… fanns det? Kastade de (kommunen) sig ut eller 
hade kommunen en förförståelse? 
T - Vi skrev ju riktlinjerna i samband med att vi gick in på… i de sociala medierna. Och 
det kom ju sig av att SKL också har levererat riktlinjer. SKL var den statliga myndighet 
som var först med riktlinjer, eller en guide eller vad man ska kalla det för, som vi 
kommuner skulle kunna titta litegrann på. 
Sen kom ju under hösten e-delegationen med sina tips, och sen kom ju också 
datainspektionen med sin del, utifrån ett PuL-perspektiv då. 
I - Började ni med sociala medier innan ni hade riktlinjerna? 
T - Vi gjorde riktlinjerna i… Nä. Vi gjorde riktlinjerna först. Sen var inte de klubbade i 
minsta detalj när vi startade. Men sen är det ju alltid… vi har riktlinjer i flera nivåer.  Vi 
har riktlinjer för sociala medier, sen har vi ju utifrån dem då tagit fram för Facebook. 
Och det kommer vi göra för Twitter och Youtube också, men för Facebook har vi tagit 
fram ett mer konkret recept som bygger på riktlinjerna. Och det receptet har vi få tagit 
fram i en utvecklingsgrupp som vi hade under hösten. Det var folk från hela kommunen, 
alla verksamheter. 25 personer. Där vi tillsammans tittade på ”Hur ska vi driva det här så 
att det blir framgångsrikt?” inte bara ur ett juridiskt perspektiv, utan framför allt vad är 
det för någonting vi ska prata om och hur ska vi prata så att folk tycker att det här gör 
någon nytta och har värde av vår kommunikation.  Och det var då den här kom till, den 
här guiden. Den är väldigt konkret och som då en fritidsgård eller en skola kan ta i 
handen och veta att följer jag det här så följer jag också de lagar och förordningar som 
finns. Tricket på något sätt med de sociala medierna för oss kommuner är ju att få lagar 
och förordningar att jacka i det som är de sociala medierna. Vi kan ju inte vara 
stelbenta… jättestelbenta, för då funkar vi ju inte där och då vill ingen gilla oss, samtidigt 
som vi får ju inte bryta mot lagarna utan de måste vi följa även här.  
I - När vi var i Örebro hade vi en diskussion om lagarna, om att de kanske kommer att 
ändras eftersom de är gjorda för ett annat samhälle. Har du någon tanke om det? 
T - Det är ju där som vi kommuner måste bli snabbare att… lagarna kommer aldrig att 
kunna ändras i den takt som till exempel internet utvecklas. Vi måste hela tiden vara 
snabbare på att anpassa oss till de moderna kommunikationssätten, och då gäller det… 
det är lätt att skylla på att lagarna inte stämmer, och därmed inte haka på de trender och 
de kommunikationsmöjligheter som finns i samhället. Det har funnits hela tiden, när 
internet kom, när e-post kom, och så vidare. Det gäller att vi hittar sätt att hantera 
lagarna i de nya kommunikationskanalerna, och där måste vi vara snabbare än vad vi 
ibland är.  
I - När ni började med Facebook, eller sociala medier, var det ett enkelt val? Eller var det 
tveksamheter, skeptism eller mer att ”Vi kör på!” ? Hur bemöttes det från styrelse och 
ledning? 
T - Det vet jag inte. Det är vår chef, Katarina Lindström, som i så fall vet hur och det var 
hon som förankrade det.  
Det man kan säga är att vi inte har valt att kommunicera politiska budskap i dagsläget. 
Utan det handlar om vardagsliv, där kommunen kommer in i era vardagsliv. Om bussen 
går i morgon och när den går och så vidare. Det är inte så mycket framtidsfrågor som har 
politiska perspektiv, det är något däremot som vi kommer att börja titta på och diskutera, 
politiken, hur vi ska hantera det tillsammans. I dagsläget är vår Twitter, Youtube och 
Facebook, det är vardagsfrågorna.  
I - Ert syfte och mål eller vision med kommunikationen? Facebook var ju ganska klart 
och tydligt, att ni skulle bli först. 
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Jaaa, det är ju ett medel för att nå målen, då. Målet är med… Alltså varför vi finns i 
sociala medier är för att vi måste ju kommunicera med medborgarna där medborgarna är. 
Vi kan inte begära att de ska gå till vår hemsida, prenumerera på en tidning eller skicka 
ett e-postbrev till oss, utan genom att vara där de redan finns med vår information och 
lätthet at kontakta oss blir vi också mer lättillgängliga och kommer närmare de vi är till 
för. Så det är ett sätt att kommunicera på ett modernt sätt. Och målet då med den 
kanalen där vi lägger störst resurser, alltså Facebook, är ju att skapa ett starkt forum för 
dialog med Karlstadsborna. Ett starkt forum för dialog med dem. Och då blir medlet att 
bli många som gillar oss på sidan, annars blir det inget starkt forum. Och då hamnar vi då 
i kampanjen, ”Vi ska bli störst”. 
I - Är det ni själva som har arbetat fram de här dokumenten, eller har ni tagit hjälp av 
någon utomstående? Någon byrå eller så, eller kommer allt från 
informationsavdelningen? 
T - Vad gäller kampanjen ”Karlstad som huvudstad” så har vi den kampanjen ihop med 
en byrå. Men dokumenten, som riktlinjerna eller det här receptet, det har vi gjort själva. 
I - Sociala medier kan vara en ganska lurig kanal, det är inte alltid självklart vem som är 
avsändare och vem som är mottagare. Ser du några risker, problem eller nackdelar med 
sociala medier? 
T - Hmm… Vad skulle det kunna vara? 
I - Ni stängde ju till exempel? 
T - Ja… Precis! Nackdelen… Det kan man säga. För oss som myndigheter att använda 
den här typen av kanaler; Facebook, Youtube och Twitter, som vi inte äger själva. Vi äger 
inte systemen, och därmed rår vi inte över backuper, nya funkioner och sånt. Utan det 
bara kommer till oss. Vi rår inte säkerheten. Och det är ju en nackdel, att vi inte styr över 
systemet. Vi äger det inte, och styr då inte dess utveckling heller. En annan… frågan är 
om det är en nackdel… men det kan vara svårt ibland att veta vem som är avsändare. 
Konton, sidor och grupper kan ju startas av vem som helst och kan heta till exempel 
Karlstad kommun, eller Karlstad och då tror man kanske att det är kommunen som 
skriver på den här sidan, men det kanske är någon helt annan som driver den.  
Och därför så har vi varit väldigt viktiga med att skapa ett recept för vår facebookdialog 
framför allt, som inte bara handlar om juridiken utan också hur vi ska synas, hur vi ska se 
ut och kännas på alla våra sidor för att man ska förstå att det är kommunen som står 
bakom. Vi har en bild längst upp med en svart bord på alla våra sidor. Det står alltid 
”Välkommen till vår officiella sida”, vi har två flikar, en som heter Redaktörer och en 
som heter Fakta, extraflikar i Facebook. Det finns på alla våra sidor. Och det handlar om 
att precis som att vår hemsida ska kännas som en helhet, så ska vår Facebook och alla 
våra 29 kännas hyfsat så lika. 
I - Och det positiva då? Vad är fördelarna med sociala medier? 
T - Det är just det att vi tar plats hos medborgaren. Det jag skriver på Facebook eller 
Twitter, det hamnar ju i knäet hos dig. I samma sammanhang som att du kommenterar 
din grannes hund eller att du har varit och köpt en ny säng eller vad det nu kan vara, och 
så plötsligt kommer det ett meddelande från kommunen att ”Hej, vad tycker du att vi ska 
utveckla för appar framöver i kommunen?”.  
Vi tar plats där medborgarna redan befinner sig, skapar en närhet. Och det är liksom 
själva informationen. Men sen en annan, ny dimension i de sociala medierna är att det 
inte är två stycken som kommunicerar med varandra, utan den här multidialogen du kan 
se var andra har kommenterat och då kan du fortsätta att spinna vidare på det. Och på 
det sättet, genom att se vad andra tycker, kan man få en mer dynamisk dialog. Och det är 
jättespännande! 
I - Det sparar kanske lite tid om inte annat? 
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T - Precis! Där kommer du in på en annan sak som är intressant. Det är ju att… Du 
måste uppmuntra folk att bidra till sidan. Folk som gillar kommunen, att trycka på 
gillaknappen på Facebook, det säger ju någonting. Vi är 5500 pers som gillar Karlstad 
och Karlstads kommun. Och då på något sätt har vi fått så många ambassadörer och vi 
är alla där för kommunens bästa, på något sätt. Och när någon frågar någonting är det 
inte alltid att vi från kommunen behöver svara, utan det kanske är någon annan som vet 
svaret. Ibland kommer det frågor som inte har med kommunen att göra över huvud 
taget, men det är alltid någon annan som vet.  
I - Och där kommer vi också in på användarnas roll i kommunikationen. Hur får man liv 
i dialogerna? 
T - Det kan man inte få om inte man tänker till, ”Hur vi ska kommunicera?” 
I - Hur ska man kommunicera då? 
T - Det handlar om det personliga tilltalet, det ska kännas rätt. Du ska passa in mellan 
hunden som har varit hos veterinären och grannen som har klippt gräsmattan. Du måste 
passa in där. Och du måste bjuda in till samtal, ställ en extra fråga eller när du ger tips, 
som vi gör varje fredag om vad du kan göra i helgen, fråga om någon annan har något 
tips också. Och då bygger vi ju det här tillsammans, man måste känna sig välkommen att 
vara med och prata. Och det kan man inte göra på annat sätt än att vara ödmjuk och visa 
respekt och visa att du lyssnar. 
Du kan inte bara ta nyheten som du har lagt ut på hemsidan, baka om den litegrann och 
lägga in nästan samma på Facebook och på Twitter. Det funkar inte. Du måste anpassa 
dialogen till den kanalen eller den miljön där du befinner dig. 
I - Vad roligt att du säger just det! För så har de andra kommunerna som vi har träffat 
jobbat. Den genvägen, att man bara tar rubrikerna från hemsidan och lägger ut på 
Facebook eller Twitter, men då har de fortfarande inte kommit till någon dialog.  
T - Det där är inte bra. Det är en resursfråga, men också ett tankesätt, tror jag. Du måste 
anpassa dialogen och tilltalet där du är. Och vi… jag vill ändå tro att vi har lyckats. Vi har 
ett snitt på 16 kommentarer och inlägg varje dag, från andra än oss själva. Varje dag! Det 
är… Och folk lägger ut… Det nya är nu, den sista veckan egentligen, så har det kommit 
in flera som lägger ut sina smultronställen. Bilder på återvinningsstationen som ligger 
naturskönt, och ”Titta, här är min promenadstig. Visst är den fin?”. Vi är där för 
Karlstads bästa allihop, på något sätt.   
Det är nog viktigt det där, att användarna känner att de får använda, annars blir det nog 
lätt ”myndigheten och människan”… Att det finns något ställe där de kan mötas och 
vara någorlunda jämlika. 
Och det… Vi kallar det ju också för mötesplats. Det vi ser, och som vi ägnade en del tid 
åt i början, men som vi faktiskt… För vi gjorde faktiskt så att innan vi hade pratat 
igenom de där frågorna kring Facebook, vår satsning där då, så startade vi sidan. Vi 
startade först sidan, sedan startade vi utvecklingsgruppen. Vi hade också sidan lite som 
hjälp, där vi såg hur funkar det, vad frågar folk om? Kom det upp mycket som vi var 
tvungna att ta bort. Sånt som är kränkande, pornografiskt, trakasserier som vi är tvungna 
att ta bort. Och det gör det ju inte. Det har kommit ett, eller nog två, sedan augusti. Och 
då är det ofta inte så illa ment, man gör det inte för att vara elak. Jag tror att det har att 
göra med att man sätter sin personliga profil i pant, ska man liksom lägga ut dumma 
saker så att det syns för så pass mycket folk, då vill man nog skapa en fiktiv person – och 
det blir för jobbigt.  Facebook är för krångligt i att skapa konton för att det ska vara värt 
det.  
Det vi däremot tar bort, som vi får väldigt mycket och som vi inte hade en tanke på i 
början, är ren produktreklam. En eller flera gånger i veckan skriver företag att ”Kom till 
oss!” och ”Vi har extra erbjudanden på det här och det här” och ”Du känner väl till vårat 
företag, det kan göra det här och det här för dig…”  
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I - Jaha, det har jag aldrig sett, så det måste ni vara väldigt snabba med att ta bort i så fall. 
T - Det kan ha att göra med två saker, dels är det för att företag kommer in mer och mer 
på Facebook nu. Företag kan börja gilla varandra, vilket innebär att man som IKEA kan 
alltså lägga ut material hos oss som IKEA, det kunde man inte förut. Men det har också 
att göra med att vi tillåter nöjeslivet att berätta vad de har för utbud. För vi har frågat 
några gånger på vår facebooksida att ”Vad är det ni vill att vi ska skriva om, vad vill ni 
helst se?” och då har det varit i topp alla gånger ”Vad kan jag hitta på för någonting ikväll 
eller i helgen?”. Därför har vi valt att faktiskt låta krogarna och andra lägga ut vad det är 
som händer, både därför att det är populärt, men också för att vi har det redan på vår 
hemsida i vår evenemangsdatabas där. Så då tycker vi att då kan vi tåla det här också, 
annars blir det ju torrt om det bara är kommunala evenemang, eller hur? 
I - Målgruppen… Är det alla? Försöker ni rikta er till alla? 
T - Ja. 
I - Är det svårt? 
T - Vi ser ju väldigt tidigt vilka grupper det är som gillar vår facebooksida, vår huvudsida. 
Och det är ju som en pyramid, där ålder 13 till 18 är lite lägre, sen har den toppen runt 
35-40 år, där är de flesta. Och sen går det lite neråt. 13 till 18, där är de nästan 14 % idag, 
så det är en ganska hög siffra. Det är faktiskt lika många som mellan 18 och 25, och det 
tror man inte. Men det har nog att göra med vår kampanj och lite modernare sätt att 
kommunicera runt det. Men sen, över 55 tror jag att det är 9 % eller nåt sånt, men det vi 
försöker är givetvis att ta de här vardagsfrågorna som är litegrann mitt i livet. 
Målgruppen är alltså väldigt bred här,  
I - Ja, det är ju här som alla finns. Det är som att ställa sig på torget och bara försöka 
prata med en åldergrupp.  
T - Ja, och det är ju därför som vi också har sagt det, att vi välkomnar andra 
facebooksidor.  Till exempel har ju nästan alla fritidsgårdar en facebooksida idag, hos oss. 
Och det är ju där ungdomsfrågorna hamnar. Så det här är både att gasa och bromsa och 
för- och nackdelar med att ha en eller flera sidor. Vi har ju ändå väldigt många vi 
kommunicerar med, fem och ett halvt tusen människor som får en beskrivning varje 
gång. Och vi kan ju följa väldigt noga, folk som slutar att gilla oss. Facebook har väldigt 
bra statistik för det. Också vilka som stänger av vårt flöde. Man kan ju gilla någon men 
stänga av att man inte vill se nyheterna. Och än så länge så ökar vi, än så länge är det 
väldigt få som har stängt av flödet. Och då känner vi att då ligger vi hysat rätt, annars kan 
det ju finnas en risk att man producerar för mycket så att man känner att ”Fasiken 
kommunen, nu får ni väl ger er! Nu vill jag inte veta av er mer.”  Och vi producerar 1-3 
inlägg per dag på vår sida. 
I - Resurser då? Både när det gäller tid och pengar och personal. 
T - Det beror ju lite på hur man ser det här med resurser. Dels så handlar det om hur 
man sköter själva sidan, och kommunicerar som företrädare för kommunen då. 
Redaktörer och så. Men sen handlar det även om de som får en fråga och behöver tänka 
till och svara på den. Vi har ju hos oss att man ska svara på frågor som kommer in inom 
24 timmar, men vi har också byggt en process för hur vi då får in svar från de som 
verkligen vet något om frågan. Så att inte bara jag svarar att jag skickar vidare, utan att 
det verkligen kommer tillbaks något, ”Att vi hämtar snöhögen i eftermiddag”, det är ju 
det man vill veta. Så vi har byggt en process runt det i alla fall. Men resurserna då, jag har 
ju resurser här då, ungefär 30–40 % av min tid som jag jobbar framför allt med 
utveckling och att stötta andra. Sen har ju fritidsgårdarna och de andra som vill starta 
sidor också detta som en del av sin tjänst, att skriva på sin facebooksida.  
Men det är ju egentligen en kommunikationskanal som alla andra, det kanske är så att 
man inte behöver sätta upp en affisch alla gånger, utan man kan skriva det här i stället. 
Verksamheterna ute som får frågor från Facebook kan nog ibland känna att det är tight 
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om tid och att det läggs på allt annat man ska göra. Men jag kan inte säga att vi har hört 
så mycket att det här tar så mycket resurser egentligen. Det gör det väl, men man 
upplever att det är värt det. De som vi har haft mest kontakt med är de som får flest 
frågor, och det är ju teknik- och fastighetsförvaltningen hos oss. Det är de som har hand 
om snöröjning, sandupptagning och mycket vägar och så, vilket kanske handlar om 60-
65 % av alla frågor som vi folk undrar över. Och de får redan väldigt mycket frågor i 
andra kanaler, de får det via telefon och mail osv. Jag hade utvärdering med dem i 
fredags och de upplever inte att det är något som de inte karar av att hantera med de 
resurser de har. De ser också fördelar i att nå väldigt många med förebyggande 
information så att folk slipper fråga, att fler kan se ett svar än om man svarar via telefon. 
Så att det här måste man se i relation till andra kanaler och att de kompletterar varandra. 
På nåt sätt har vi nästan inte något val, eftersom våra medborgare är här och pratar om 
vår verksamhet vare sig vi är där eller inte.  Och då måste vi vara där och se till att svara 
också, det ligger i vår skyldighet. 
I - Känner du att Facebook kanske kan ersätta till exempel flyers eller broschyrer? 
T - Om vi tittar tillbaks 10 år så räckte det med att vi satte in en annons i tidningen så 
visste alla. Idag har inte alla en prenumeration, utan många öppnar facebooksidan före de 
kollar på tv:n eller så.  
Kanalerna där våra medborgare finns är betydligt fler idag än vad de var för 10 år sedan. 
Och det är ännu viktigare nu ön tidigare att fundera kring ”Hur når jag målgruppen med 
den här informationen?”. Är det pensionärer över 75 år, ja då är det ett personligt möte 
som gäller i alla fall, i folkets hus. Men för en del så är det faktiskt idag Facebook som 
gäller. Vi pratade med teknik- och fastighet och utvärderade, eftersom de är så aktiva på 
vår sida, så pratade vi om dem med dem och frågade ”Är de här de som frågar mycket?” 
”Är det något som de har träffat på tidigare, i andra kanaler, som har frågat via e-post 
eller ringt eller så?” och de menar att ”Nej, vi känner inte igen dem”. Och då är det 
jätteintressant, för då är det plötsligt nya medborgare som vi når via den här kanalen.  
I - Och det här med offentlighetsprincipen, vad som blir diariefört och vad som är en 
allmän handling, hur förhåller ni er till det? 
T - SKL… Som vi har tolkat det, utifrån SKL, så är ju Facebook den lägre… Det 
uppfyller lagen för ordnat material, tror jag det heter. Det som man behöver diarieföras, 
som jag förstår det, är ju sånt som det är sekretess på och hemligt, behöver diarieföras. 
Sen ska det andra hållas ordnat, som det kallas. Och vara lätt sökbart, om jag inte minns 
helt fel.  
Det här är något som en jurist får titta på… men vi har ju haft jurister som har tittat på 
det här, och Facebook är ju från början ordnat och sökbart. Och därmed drar vi inte ut 
allting och registrerar det en gång till, utan det ligger kvar i Facebook. Däremot så har vi 
ju tagit in vår dokumenthanteringsplan för varje förvaltning som har en facebooksida, 
dels att de har en sida och dels att det får gallras. Gallringsbeslut kallas det för. 
I - Det låter som skogsvård.   
T - Ja, precis. Och har man det beslutet så får man alltså ta bort inlägg om jag bedömer 
att de är av ringa betydelse. Så har jag förstått det. Men till din fråga, vad registrerar vi 
och inte. 
Och då använder vi oss ofta av diariet, som det ställe där vi registrerar material som vi får 
in, eller är som är en handling. Och som det funkar då, så i vår process, som vi kallar det 
för, att när det kommer in någonting, en fråga eller synpunkt på vår verksamhet, så 
skickar vi den till registratorn i den förvaltningen som har hand om de frågorna. Och den 
registratorns uppgift är att bedöma den här frågan, inte utifrån att det är Facebook, utan 
ifrån frågan. ”Är det här någonting som vi ska registrera eller inte i vårt 
ärendehanteringssystem?” och sen går det ut till den som kan svaret, som sedan skickar 
vidare svaret till kommunikatören i verksamheten som skriver in det på Facebook. Då är 
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det alltså ett filter där som bedömer om det här ska registreras, för det behöver inte ha 
med Facebook att göra, utan med frågans karaktär. 
I - Vi har en fråga om kampanj och marknadsföring, och det har ju ni haft. Hur har ni 
tänkt kring det, eftersom ni är en kommun. Har det varit självklart att marknadsföra? 
T - En del av… Varje år så använder vi en del av vår marknadsföringsbudget till att 
marknadsföra kommunen som varumärke. Och en del av det i år har varit att satsa på 
just Facebook, och en facebookkampanj. Dels för att stärka vårt varumärke, men dels för 
att stärka Facebook. Men det är inte det enda som har bidragit till att vi har fått en stark 
Facebook. 
Vi var 3000 redan när vi startade kampanjen, och var ungefär 4,9-5 sen när vi slutade en 
månad senare, så vi fick ett rejält skjuts, men vi var starka... det var ett starkt forum redan 
innan. Första veckan i september, när vi startade, så fick vi tusen fans direkt. Och det är 
ju liksom i kommuntoppen i Sverige redan det. 
I - För ni är störst? 
T - Ja, det är ingen annan som har sagt emot. 
I - Har du koll på vilka som ligger tvåa? 
T - Södertälje är stora. Då pratar vi om rena kommunsidor, sedan kan det finnas 
turistsajter som är större.  
I - Men just där kommunen är avsändare. 
T - Ja, Södertälje är stora. 3,8 eller så. Tyresö är rätt stora också. 
I - Tycker du att det faller sig naturligt att marknadsföra sina sociala medier? 
T - Ja, det gör det. I grund och botten handlar de sociala medierna om att vi ska vara så 
intressanta att folk vill gilla oss, eller följa oss. Vi kan inte längre skjuta ut information 
som träffar dig, utan du måste vilja söka upp oss, det är det so det handlar om. Så 
innehållet är egentligen kung i det här sammanhanget, mer än någonsin. 
Däremot måste du börja tänka på integrationen, att du måste ha med dina sociala medier 
i andra kanaler och sammanhang, i broschyrer eller på hemsidan, ett litet f ibland där du 
kan dela. Vi måste sy ihop det här till en helhelt på något sätt. Gör du någonting i en 
kommunikationsplan som handlar om någonting där, så måste du fundera på ”Behöver 
jag kommunicera det här, och i så fall hur, i de sociala medierna?”. Fler och fler företag 
ser man ju nu, i reklamen att de säger ”Gilla oss på Facebook” sådär, och då undrar man 
ju ”Varför ska jag göra det då?”. Man måste hitta en anledning till att man ska göra det, 
så att man vill vara där. 
I - Verklighet och strategi, stämmer de överens? Kan ni alltid luta er mot er strategi? 
T - Okey… Nej, vi får göra om den hela tiden. Grundriktlinjerna håller, för de är så pass 
övergripande. Men vårt recept förändras, det skrev jag om här i förra veckan. Med till 
exempel det här med att vi har starkare säkerhetskrav på redaktörer nu, sedan vi blev 
kapade. Så det utvecklar vi hela tiden. Det måste vi göra. 
Och det kanske också handlar om att vi måste byta kanal, Facebook kanske inte finns om 
ett år.  
I - Om man är en kommun som inte finns på Facebook, kan man göra en strategi först, 
innan man startar ett konto? Kan man ha så mycket förförståelse att man kan börja utan 
prova först, eller tjuvstarta? 
T - Så gjorde vi. Vi tjuvstartade ju. Och det tycker jag nog att, man ska inte vara för rädd 
för att prova. 
I - Samtidigt kan det bli väldigt fel om det blir fel. 
T - Ja, det… ja. Det är ett mellanting, givetvis. En del saker måste man ta reda på, hur 
andra gör och dra erfarenheter av hur det har gått. Men en del saker måste man komma 
på själv. Lite måste man ha klart, men en del behöver få växa efter vägen.  
I - Men du känner att man behöver ha en strategi? 
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T - Ja, ja! Och framför allt ett tydligt hur-gör-jag. Som exempel, vi har det att när man ska 
skriva under med namn, titel och verksamhet som man representerar och när man inte 
ska göra det. Hur svarar jag? Ja, småsaker som är konkreta. Vi har en checklista här. 
I - Har du några tips till de som inte har börjat än när det gäller utformningen av en 
strategi? 
T - En del är ju att läsa de strategier som redan är gjorda, till mångt och mycket. Uppfinn 
inte hjulet en gång till..! Det finns jättetydligt från SKL och e-delegationen och 
datainspektionen om vad som gäller, så att det är nästan bara att implementera. 
Det man måste fundera på vad gäller sin egen verksamhet, det är ju ”Hur organiserar vi 
oss?”, ett tips som jag vill skicka med är att få till en intern förankring. Jobba intern med 
att vi ska satsa på sociala medier, få det förankrat i ledningen och arbeta internt i 
arbetsgrupper, gör verksamhetens olika ben delaktiga i facebooksatsningen.  
I - Lärdomar och erfarenheter, både positiva och negativa. 
T - Ha rätt så höga säkerhetskrav, på de som ska driva facebooksidorna. Redaktörer 
alltså.  Lärdomar är ju också… Får du många som gillar dig så är det många som skriver 
på sidan, även andra företag. Det trodde inte vi från början.  
Jo, någonting som även finns med i riktlinjerna från myndigheterna är att berätta på sidan 
vad som gäller. Vi har gjort det under fliken ”Fakta”, vad ska kommunen ha sidan till, 
vad ska vi lägga ut för information, vad förväntar vi oss att de som gillar ska göra på 
sidan, när tar vi bort någonting, hur gör vi med foton och bilder man lägger upp - så att 
den som är där kan förstå vad syftet är med sidan. Och likadant är ju, ett tips är ju för att 
man inte kan vara inne och kolla hela tiden, men Facebook har en bra funktion där man 
prenumererar på vad de egna fansen skriver, då får man det som ett mail eller så. Men 
som vi har det i våran policy då är att alla huvudansvariga ska gå in och kolla två gånger 
om dagen, fem dagar i veckan. Och då när det är fredag kommer vi inte att vara inne på 
två dagar, och då skriver vi att ”Trevlig helg, vi ses på måndag!” och då förväntar sig folk 
inte att de ska få svar eller inlägg från oss på lördag och söndag. Och det är en sån där 
grej att skriva under fakta också, när skriver vi och när skriver vi inte? 
I - Har ni som plan att kunna använda sociala medier som viktiga kanaler vid 
kriskommunikation? 
T - Inte främsta kanal, men som en viktig kanal i kris och vid störningar. Vi har lagt ut 
flera gånger, med det här att vattnet inte rinner i kranarna eller att värmen inte fungerar i 
vissa delar, bussarna som stod still i flera dagar i vintras. Och då får man information, 
och löpande inte minst. Och också en grej då, är att man kan få in information från 
kommunmedborgarna. När vi la ut till exempel att ”Ni funkar stadsnätet igen” så fick vi 
”Nähä, inte hos oss på Kronoparken!”, ”Nu är det borta hos oss igen, det var kvar en 
timme med sen försvann det.” Då har vi plötsligt fem och ett halvt tusen personer runt 
om i Karlstad som kan berätta och leverera information. 
I - Har ni något synpunkthanteringssystem utöver diariet? 
T - Ja, på vår hemsida så kan man lämna in synpunkter. En synpunkt på Facebook är 
som en synpunkt på något annat ställe och ska hanteras på samma sätt. Det ska 
diarieföras om det bedöms som det, va.  
 
I - Ni har en övergripande strategi för just sociala medier, och ett recept för just 
Facebook. Hur tänker ni där, eftersom Facebook kan vara en fluga som försvinner om 
några år. Är det viktigt att ha just för Facebook? 
T - Ja, det är viktigt. Och varför vi har satsat så hårt på Facebook är för att halva 
karlstads befolkning är där. Twitter är ju jätteviktigt. Vi har satsat på tre stycken, 
Facebook, Twitter och YouTube. Så det är jätteviktigt, men det är ändå bara 3-400 som 
följer oss. På Twitter har vi en väldigt viktigt målgrupp eftersom det är folk som väldigt 
gärna vill bli informerade, och vill informera vidare. Mycket informationsmänniskor, 
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journalister och andra twittrar och de är viktiga målgrupper. Men det är inte 
undersköterskan eller gemene man som twittrar. En undersökning som gjordes på 
Sundsta-Älvkullegymnasiet kom fram till att det var 1 % av dem som twittrade, men 98 
% hade Facebook. 
I - Vad är det bästa med sociala medier? 
T - Snabbheten är ju en. Det är viktigt med snabba svar och från de som vet. När vi 
skulle göra apparna som kommer snart, så frågade vi en eftermiddag att ”Vad tycker ni 
att vi ska göra appar kring” och så fick vi 20 svar. Det är ett väldigt snabbt och enkelt sätt 
att stoppa fingret i luften och känna vart det blåser. 
Sen får vi inte glömma att vi når ju inte alla den här vägen, men vi når en del.  
En sak till, man måste försöka locka ut sina fans ur garderoben och börja delta. Då kan 
man inte ställa de här svåra frågorna som man kan få kritik för i första hand, utan då får 
man fråga andra frågor. Om smultronställen eller vad som är bäst med hemkommunen 
eller så. Vi hade ”Positiva dagen” på Facebook i höstas, där folk fick berätta om sånt här, 
och då fick vi in nästan 100 kommentarer. Och vi var nog inte mer än ett par tusen som 
gillade oss då. Det får inte bara vara hård fakta, utan blanda in de enklare frågorna så att 
det sociala får frodas.  

 
 
 
 
 
 
 


