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Abstract  

In the new media society, social media has become an important part of many organizations' 

daily lives. Organizations, whether public or private, must be where their audience is and many 

times, these can be found on social media channels like Facebook. Leading researchers in the 

fields of crisis communication and relationship management believe that social media is a great 

tool for managing relationships between an organization and its' public, whether it's before, 

during or after a crisis.  

 

The purpose of this study is to examine how the Karlstad municipality use Facebook to manage 

civic relations before, during and after a crisis. The municipality's approach will be compared to 

the citizens' experiences of the municipality's communication in different stages of a crisis. 

 

The theoretical framework used in this essay is the research on crisis communication and 

relationship management. How these two frameworks can be integrated with social media like 

Facebook, is an important part of understanding how the Karlstad municipality make use of 

Facebook to manage civic relations and communicate before, during and after a crisis. 

 

The empirical study consists of a qualitative interview, two qualitative content analysis and an 

online survey. This triangulation of methods is done to answer how the municipality are 

supposed to communicate using Facebook in theory, how it looks like in practice and to get an 

idea of how the citizens are experiencing the Karlstad municipality's communicative efforts. 

 

The results show that the municipality has found a way to communicate through Facebook, 

which contributes to the citizens expectations of civil service fulfillment. The citizens get a better 

impression of the municipality and also find the municipality more trustworthy. The 

communication is of mutual benefit. Through the use of Facebook.. the municipality finds it 

easier to have a dialogue with the citizens, come in contact with new groups of citizens and easier 

reach its citizens. 

 

Keywords: crisis communication, relationship management, citizens, municipality, dialogue, 
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Sammanfattning: 

I det nya mediesamhället har sociala medier blivit en viktig del i många organisationers vardag. 

Organisationer, oavsett om det är offentliga eller privata, måste finnas där deras målgrupp finns 

och många gånger finns dessa på sociala medier som Facebook. Ledande forskare inom 

områdena kriskommunikation och relationship management menar att sociala medier är ett bra 

verktyg för att hantera relationer mellan organisation och dess intressenter före, under och efter 

en kris.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Karlstads kommun använder sig av Facebook för 

att hantera medborgarrelationer före, under och efter en kris. Detta ska jämföras med hur 

kommunens tillvägagångssätt förhåller sig till de upplevelser som användarna har av kommunens 

kommunikation i olika krisskeden.   

 

De teoretiska ramverken som har använts i uppsatsen är forskningen om kriskommunikation och 

relationship management. Hur dessa två ramverk kan integreras med sociala medier som 

Facebook, är en viktig del för att förstå hur Karlstads kommun använder Facebook för att 

hantera medborgarrelationer och kommunicera före, under och efter en kris. 

 

Den empiriska undersökningen består av en kvalitativ samtalsintervju, två kvalitativa 

innehållsanalyser och en webbenkätundersökning. Denna triangulering av metoder  görs för att 

besvara hur kommunen har resonerat kring kommunikation på Facebook, hur den ser ut i 

praktiken och för att få en bild av hur medborgarna upplever den. 

 

Resultatet visar att kommunen har hittat ett sätt att kommunicera via Facebook, som bidrar till 

att medborgarnas förväntningar på medborgarservice uppfylls. Medborgarna får ett bättre intryck 

av kommunen och får ett ökat förtroende för den. Kommunikation är till ömsesidig fördel. 

Genom att använda Facebook får kommunen det lättare att föra medborgardialog, komma i 

kontakt med nya grupper av medborgare och enklare nå medborgarna. 

 

Nyckelord: kriskommunikation, relationshantering, medborgare, kommun, dialog,  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ledande forskare inom kriskommunikation och relationship management menar att sociala 

medier kan vara ett bra verktyg för att skapa, behålla och förbättra relationer mellan en 

organisation och dess intressenter i olika krisskeden. Sociala medier som Facebook har kommit 

att förknippas med "Webb 2.0", ett samlingsbegrepp för internettjänster som möjliggör dialog 

mellan olika grupper och som skiljer sig från envägskommunikationen som kännetecknar "Webb 

1.0". Andra attribut som kännetecknar webb 2.0 är bland annat att alla kan delta genom att skapa 

eget innehåll och kommentera andras. 

 

Forskningen om sociala mediers betydelse för kriskommunikation och relationsbyggande är ett 

relativt nytt område inom Public Relations. Hittills har forskningen framfört en hyllande röst 

kring följderna av att använda mediet, även om vissa potentiella nackdelar har framförts. Ett 

sådant exempel är den virala spridningen som falsk information kan få via sociala medier. De 

studier som har gjorts har generellt sett fokuserat på organisationers användande av social medier, 

hur det är tänkt att organisationen ska använda sociala medier och hur de faktiskt använder det. 

Betydligt färre studier har fokuserat på hela kommunikationsprocessen (det vill säga från främst 

organisationens användande av sociala medier, till budskapet i sig och slutligen hur det mottas av 

användarna), något som denna studie syftar till att åstadkomma. 

 

I maj 2011 inträffade en vattenläcka i Karlstad som gjorde att många hushåll i bostadsområdena 

Kronoparken, Stockfallet och delar av Rud blev helt utan tillgång till vatten. Karlstads kommun 

använde sig av sociala medier som Facebook för att föra en dialog med medborgarna under den 

pågående krisen. Forskare inom kriskommunikation som Coombs (2011) och inom relationship 

management som Winters m.fl. (2009), menar att en organisation har mycket att vinna genom att 

föra dialog med dess intressenter på Facebook och har tagit fram strategier för hur en 

organisation kan gå tillväga för att hantera dessa relationer. Littlejohn (1992) menar att en relation 

definieras mer av de båda parternas förväntningar på den andres beteende än på själva dialogen. 

Om dessa förväntningar uppfylls så kan en lyckad relation leda till ömsesidig fördel för båda 

parterna och till ett ökat förtroende, samt en sorts lojalitet för organisationen bland intressenterna 

enligt Ledingham (2006). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Karlstads kommun använder sig av Facebook för 

att hantera medborgarrelationer i olika krisskeden, vad kommunen ser som de främsta för- och 

nackdelarna med Facebooknärvaron samt undersöka hur medborgarna upplever Karlstads 

kommuns sätt att kommunicerar via Facebooksidan i olika krisskeden, i synnerhet vid 

vattenläckan i maj 2011. 

 

För att besvara dessa frågor har en triangulering av forskningsmetoder genomförts, bestående av 

en kvalitativ samtalsintervju, två kvalitativa innehållsanalyser och en kvantitativ webbenkätstudie. 

Detta för att besvara hur kommunen har resonerat kring deras Facebooknärvaro, hur den ser ut i 

praktiken vid olika krisskeden och hur medborgarna upplever kommunens sätt att kommunicera 

via Facebook. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur kommunicerar Karlstads kommun via sin Facebooksida för att hantera sina 

medborgarrelationer i olika krisskeden, i synnerhet vid vattenläckan i maj 2011? 

 Vad är för- och nackdelarna med närvaron på Facebook enligt Karlstads kommun? 

 Hur upplever medborgarna Karlstads kommuns sätt att kommunicera via Facebooksidan 

i olika krisskeden, i synnerhet vid vattenläckan i maj 2011? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus är hur Karlstads kommun använder sin Facebooksida för att hantera sina 

medborgarrelationer. Anledningen till detta är att Facebook är det sociala mediet där Karlstads 

kommun är mest aktiva och där de har sin största målgrupp. Kommunens Twitter- och 

Youtubekanal har ett anmärkningsvärt antal följare och prenumeranter men det är ingenting i 

förhållande till Facebooksidans 13 000+ medlemmar (september 2012). 

 

En annan orsak till denna avgränsning är Facebooksidans möjligheter för tvåvägskommunikation 

mellan kommunen och medborgarna, jämfört med andra kommunikationskanaler. Möjligheten 

för kommunen och medborgarna att kommunicera enkelt och snabbt med varandra, saknas 

exempelvis via TV eller dagstidningar. Vid en kris måste kommunen givetvis kommunicera via 

dessa kanaler också, men det är dock främst via Facebooksidan som kommunen kan få direkt och 

snabb respons från medborgarna. Dessa avgränsningar är lämplig att göra för att 

undersökningsområdet inte ska bli för stort. 
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1.4 Bakgrundsfakta om studieobjektet 

 

1.4.1 Karlstads kommun 

Karlstads kommun är beläget vid Klarälvsdeltat i länet Värmland, vid Vänerns norra strand. 

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste mätningen från 2012 har kommunen 86 444 invånare 

(http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____244145.aspx), varav residensstaden Karlstad 

hade 61 685 invånare enligt den senaste mätningen för tärorter från  2010 

(http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf).  

 

Den största arbetsgivaren är Karlstads kommun som har 7 000 anställda, följt av Landstinget i 

Värmland som har 5 100 anställda 

(http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/2C695CF956D6FB81C1257A

02002F9E67?open).  

 

Kommunen styrs sedan valet 2010 av en koalition bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet 

(http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/%28$All%29/793777F68BE7AC9

AC12577C40028F0F3?Open). 

 

1.4.2 Facebook 

Facebook är en social nätverkstjänst på internet som grundades i februari 2004. Sidan ägs av 

Facebook Inc, som även driver webbplatsen. Via sidan kan användare skapa en personlig profil, 

lägga till andra användare som vänner, dela med sig av information av olika slag som bilder etc, 

och få automatiska meddelanden(notifikationer) om olika saker som är relaterade till dem. 

Användare kan även ansluta sig till olika grupper som exempelvis berör arbetsplatsen eller skolan, 

samt "gilla" andra sidor som anses vara intressanta att ta del av. Facebook hade 955 miljoner 

aktiva användare i juni 2012 (http://pdf.secdatabase.com/700/0001193125-12-316895.pdf). 
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1.5 Definitioner 

Följande är en definitionslista över begrepp som kommer att användas senare i uppsatsen.  

 

1.5.1 Medborgarrelationer 

Medborgardialog och medborgarrelationer är begrepp som används av diverse statliga 

myndigheter för att beskriva interaktionen mellan medborgarna och myndigheterna. Genom 

medborgardialog ska medborgarrelationer skapas och vårdas. En relation i det här sammanhanget 

är samma sak som ett förhållande, varav en av dess definitioner lyder "sätt att fungera i 

ömsesidigt utbyte med någon annan part eller mellan flera olika parter" och kan i vissa fall även 

antyda något som varar under längre tid. Ledingham & Bruning (1998) definierar relationer på ett 

liknande sätt och menar att det är just det ömsesidiga utbytet som är nyckeln till långsiktiga 

relationer. Gemensamma intressen och delade målsättningar som sker över längre tid är 

avgörande för kvaliteten på relationen mellan en organisation och deras målgrupp. 

 

1.5.2 Förtroendekapital 

Det finns ingen helt accepterad definition av begreppet förtroendekapital. Om begreppet delas 

upp kan man definiera förtroende som "övertygelse om att man kan lita på något eller någon" 

och "anseende för pålitlighet". Brist på förtroende leder till en förtroendekris. Ett stort 

förtroende tenderar att leda till en sorts lojalitet mot organisationen eller personen i fråga, enligt 

Ledingham & Bruning (1998). Utifrån denna definition kan förtroendekapital i den här kontexten 

definieras som ett "anseende för pålitlighet som kan mätas och som kan leda till lojalitet, om anseendet på 

pålitligheten är tillräckligt stort". Hur detta mäts och ska tolkas, råder det olika meningar om. En 

organisation kan uppleva att de har ett stort förtroendekapital bland sina intressenter men det 

behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Förtroendekapitalet uppmärksammas först när det blir 

ifrågasatt i samband med en kris eller någon liknande händelse. En viktig faktor, enligt Coombs 

(2011) och Littlejohn (1992) är om målgruppens förväntningar på organisation uppfylls eller inte i 

olika skeden. Detta påverkar i sin tur organisationens anseende och därmed dess 

förtroendekapital. 

 

1.5.3 Före en kris 

I den här kontexten innebär "före en kris" ungefär samma sak som "innan en kris". Det syftar till 

den vardagliga stadiet när organisationen inte befinner sig i ett kris- eller ett efterkrisläge. Detta 

skiljer sig från till exempel "inför en kris" som kan tolkas att en organisation är väl medvetna om 
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en kommande kris, till exempel om ett företag vet att de kommer att avskeda 500 personer och 

tänker ut strategier för hur de ska bemöta de negativa följderna.  

 

1.5.4 Under en kris 

Det här stadiet innefattar allt det som sker när krisen har blivit verklighet och när den är som 

värst. Detta kan vara till exempel vid en vattenläcka från och med att vattnet försvinner tills det 

kommer tillbaka igen. Ibland kan det vara svårt att avgöra exakt när en kris är avslutad och när 

efterkrisarbetet börjar eftersom varje kris har sin egen måttstock för när det värsta är över. 

Generellt sett brukar krisstadiet ses som avklarat när det börjar bli mindre och mindre akut 

information som måste förmedlas till de berörda, när detta kräver mindre bemanning och när 

läget kan övergå till mer av den allmänna typen av information. Detta är svårt att definiera på ett 

bra sätt då till exempel Coombs (2011), menar att en kris är upplevd företeelse hos de som är 

drabbade och att det är deras upplevelse som avgör när en kris är avklarad. Vissa kan uppleva att 

de befinner sig i ett kristillstånd och andra kan uppleva att krisen är avklarad. Oftast måste 

organisationens kommunikation för "under en kris" och "efter en kris"- stadiet ske parallellt.    

 

1.5.5 Efter en kris 

När den värsta fasen av krisen är över, då kan efterkrisarbetet påbörjas. Detta brukar innebära att 

organisationen i fråga informerar om åtgärder som har gjorts under krisens gång, redogör orsaken 

till att det blev en kris, vad organisationen ska göra för att förhindra att något liknande händer 

igen etc. Det kan också vara ett tillfälle att aktivt söka en dialog med de berörda som det kanske 

inte har funnits tid för när krisen var som värst och även för att bemöta eventuell kritik. 

Organisationen kan själva markera när de anser att efterkrisarbetet är över men det ska helst ske 

på de berördas villkor, menar Coombs (2011). Vanligtvis sker detta när det ställs färre frågor om 

krisen och när arbetet kan börja att övergå till det normala. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex delar. Den första delen redogör för den tidigare forskning kring 

kriskommunikation och relationship management, de två teoretiska ramverk som kommer att 

ställas i relation till empirin. Den andra delen består av en genomgång av de metoder har använts 

för att få fram empirin. I den tredje delen presenteras resultatet från de olika 

forskningsmetoderna. I den fjärde delen analyseras resultatet utifrån de teoretiska ramverken. I 

den femte delen besvaras syftet och frågeställningarna. Den sjätte och sista delen ger förslag på 

vidare forskning.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I den här delen kommer tidigare forskning kring kriskommunikation och relationship 

management att redovisas, för att ge en överblick kring de två teoretiska ramverk som har 

utgjort grunden för uppsatsen. 

 

2.1 Kris, risk och medier: en överblick 

Det går knappast en dag utan att media rapporterar om nya eller redan kända risker och kriser. 

Under 2011 inträffade flera kriser i Sverige som det rapporterades mycket om exempelvis 

Östersunds problem med parasiter i dricksvattnet, biltillverkaren SAAB:s oroliga öde och 

skandalen kring vårdföretaget Carema i slutet på året.  

 

Forskningen kring kommunikationen vid en kris blev aktuell på grund av olyckor som kom att 

kategoriseras som kriser, främst med tanke på antalet personer som skulle komma att bli 

påverkade av olyckan. Ett sådant exempel var Tjernobylolyckan 1986, som blev startskottet för 

den svenska forskningen inom området kriskommunikation. Ungefär samtidigt gjorde oron kring 

aidsepidemin att det blev ett ökat fokus på riskkommunikation. Sedan dess har andra tragiska 

kriser kommit att utgöra fallstudier för att få en ökad förståelse för kommunikationens roll vid en 

kris. Estoniaolyckan 1994 och Göteborgsbranden 1998 är två sådana fall.  Men vad menas exakt 

med ord som risk och kris? Vad är kriskommunikation? 

 

2.2 Risk 

Etymologin kring ordet risk är okänt. Det tros komma från det grekiska ordet rhiza, som betyder 

klippa och som främst signalerade fara för sjöfarare. Andra menar att det är ett ord med arabiskt 

ursprung. Begreppet står i vidare kontrast och motsättning till begreppet "säkerhet", och 

inbegriper distinktionen önskat/oönskat (Falkheimer & Heide, 2009). 

 

Risk innebär att det finns en möjlighet att något allvarligt ska inträffa. Risker är också alltid 

förenade med osäkerhet. Det innebär att det inte går med all säkerhet att uttala sig om utfallet 

gällande vissa saker. Det finns en oförutsägbarhet kring vad som kan komma att ske; att vissa 

kommer drabbas och andra inte. Risk skulle kunna beskrivas som "något som inte är fallet men 

som skulle kunna bli fallet om man inte gör något åt det". Vi omges ständigt av risker för olika 

kritiska händelser (Falkheimer & Heide, 2009). 
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Men vem avgör vad som är en risk och vad som inte är det? Det kan vara både organisationen 

och deras externa intressenter som allmänheten, myndigheter, företag och media. En organisation 

kan på olika sätt ta reda på eventuella risker. Det kan vara via externa intressenter, exempelvis en 

förälder som framför sin oro till kommunen gällande hastighetsgränsen på vägen vid barnets 

dagis, som upplevs vara för hög och ses därmed som en risk för barnets säkerhet. 

 

Det finns större och mindre risker, vissa som en organisation helt enkelt väljer att leva med då 

det skulle ta för mycket tid och energi att ta hand om allihop. Som Falkheimer och Heide (2009) 

skriver, omges vi ständigt av en rad olika risker. Vi tvingas därför prioritera de som uppfattas vara 

värst. Att ignorera detta kan medföra allvarliga konsekvenser. Risk är, med andra ord, steget före 

en kris. 

 

2.3 Kris 

Ordet kris kommer från grekiskans krisis, som ursprungligen betydde "viktigt beslut". Andra 

översättningar är "avgörande" eller "prövning". Det finns många definitioner av vad en kris är 

men vanligtvis brukar en kris karaktäriseras att de: 

 

 Är mycket synliga. 

 Kräver omedelbar uppmärksamhet. 

 Innehåller inslag av överraskning. 

 Kräver någon form av handling. 

 Är utanför en organisations fullständiga kontroll. 

(Falkheimer & Heide, 2009) 

Forskaren W. Timothy Coombs (2011) menar att även om det finns mycket skrivet inom 

området kriskommunikation, så finns det ingen helt accepterad definition av vad en kris faktiskt 

innebär. Coombs definition nedan sammanfaller i stora drag med vad Falkheimer och Heide 

(2009) anser känneteckna en kris (Coombs, 2011:2). En kris är enligt Coombs: 

 

 "the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously 

impact an organization's performance and generate negative outcomes" (Coombs, 2011: 2f). 
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Detta är enligt Coombs en syntes av tidigare perspektiv på begreppet kris som försöker fånga in 

gemensamma drag utifrån andra forskares definitioner. Vidare menar Coombs att: 

 

 En kris är en upplevd företeelse. Det är de berördas upplevelser som hjälper till att 

definiera krisen.  Om de som är berörda upplever att en organisation befinner sig i en 

kris, så existerar det en kris och de berörda kommer att handla därefter.  

 En kris är oförutsägbar men inte nödvändigtvis oväntad. En organisation vet ofta att det 

finns en risk att någon sorts kris kan inträffa, de vet bara inte när det kommer att ske. En 

kris kommer plötsligt och ger därför intrycket av överraskning och oförutsägbarhet. Det 

finns förstås undantag där de kommande farogångarna uppenbaras långt innan krisen 

inträffar.  

 Kriser tenderar att gå emot de förväntningar som olika intressenter har på hur en 

organisation bör agera. Detta kan i sin tur leda till att intressenterna blir arga och 

upprörda, vilket kan skada organisationens förhållande till intressenterna och 

organisationens rykte.  

 Kriser tenderar även att leda till negativa eller icke-önskvärda utfall som infattar mer än 

exempelvis ekonomiska förluster för en organisation. Detta kan innefatta negativa 

konsekvenser för intressenter och miljön etc. Ett misskötande av krishantering leder till 

att krisen förvärras.  

(Coombs, 2011:3f). 

Coombs belyser även den lilla men viktiga skillnaden mellan en kris och en incident, vad som 

verkligen innefattar en seriös inverkan eller "serious impact" för en organisation. En incident är 

en mindre lokal störning, exempelvis om några lyktstolpslampor i ett bostadsområde skulle sluta 

fungera under några dagar. En kris skulle vara om det blev ett flera dagar långt strömavbrott i 

samma bostadsområde. För att händelse ska räknas som en kris och inte som en incident krävs 

det att händelsen stör eller påverkar hela organisationen på något sätt, och att organisationen 

måste ta till drastiska åtgärder för att kunna återgå till den normala verksamheten (Coombs, 

2011:3).  

 

En likhet mellan risk och kris är att båda, i viss mån, är upplevda företeelser, Det går att uppleva 

att det finns en risk för att något ska inträffa som kan leda till en kris, och det går att uppleva att 

man befinner sig i en kris. Till skillnad från risk är det väldigt svårt att leva med en kris och 

glömma bort att den existerar. Risk är tanken att något kan inträffa, en kris inträffar och för med 

sig konsekvenser av olika slag.. Det går inte att göra en liknande uppdelning mellan små och stora 
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risker, och små och stora kriser. En kris kräver att något görs för att lösa den, då den inte kan 

ignoreras helt. Kriskommunikation har därför utvecklats för att avvärja eller reducera potentiella 

hot, genom att erbjuda rekommendationer för hur en organisation ska hantera en kris på rätt sätt. 

 

2.4 Kriskommunikation 

Kriskommunikation är hur en organisation kommunicerar vid en kris. Relaterade begrepp är 

krishantering (hur en organisation går tillväga vid en kris) och riskkommunikation 

(kommunikation om potentiella risker som skulle kunna leda till en kris),  

(Falkheimer, Heide, Larsson, 2009:23f). 

 

Risken för att hamna i en kris av olika slag är ständigt närvarande. På grund av detta och med 

hänsyn till den ökande komplexiteten i samhället, har det i många organisationer uppstått en ökad 

medvetenhet om kriskommunikationens betydelse för att framgångsrikt kunna hantera kriser. 

Inom en stor del av kriskommunikationsforskningen finns ett liknande tänk, till exempel hos 

Coombs (2011) och Gilpin & Murphy (2006). Här betonas att kriser inte bör uppfattas som 

extraordinära händelser utan som en del av en organisations naturliga livscykel. Därmed ställs 

särskilda krav på kunskaper gällande organisationens kommunikation före, under och efter krisen. 

 

Kriskommunikation är en relativt ny forskningsgren inom PR-området. Större delen av 

forskningen har utgått från ett traditionellt informationsperspektiv, där fokus har varit på fyra 

områden:  

 Hur medborgarna uppfattar kriser. 

 Hur medborgarna använder sig av krisinformationen. 

 Nyhetsmediernas roller och innehåll. 

 Vilka källor som har använts i nyhetsmediernas rapportering. 

Den här typen av forskningen om kriskommunikation har enligt Falkheimer, Heide och Larsson 

(2009) en positivistisk utgångspunkt där det antas finnas en objektiv och mätbar verklighet. En 

tydlig brist med forskningen är att den inte kommer tillräckligt nära människorna som undersöks, 

för att kunna undersöka hur de tänker och ser på saker.  

 

Forskningen inom området kriskommunikation delas för enkelhetens skull in i ytterligare en typ, 

den senmoderna forskningen. Den senmoderna forskningstraditionen utgår från en 

socialkonstruktionistisk verklighetsuppfattning. Människors sätt att tänka och agera är påverkat 
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av deras tolkningar och uppfattningar. Dessa tolkningar och uppfattningar är något som har 

utvecklats utifrån socialt konstruerade uppfattningar och bilder av en fysisk verklighet 

(Falkheimer, Heide och Larsson, 2009: 25). Coombs (2011) teori om att en kris är en upplevd 

företeelse, kan ses som ett exempel på den senmoderna forskningen inom området. 

 

Forskarna Stig Arne Nohrstedts och Admassu Tassews rapport från 1993 visade att 

kriskommunikation var ett relativt nytt och till viss del åsidosatt forskningsområde i början av 

1990-talet, både nationellt och internationellt samt att större delen av forskningen utgjordes av 

empiriska fallstudier. Rapporten bygger på en litteraturöversikt som de två forskarna gjorde och 

som resulterade i sju slutsatser om forskningen gällande kriskommunikation, som senare kom att 

känneteckna forskningen under många år (Falkheimer, Heide, Larsson, 2009: 27f). 

  

Med tanke på att rapporten publicerades 1993 så är det svårt att säga att samtliga av Nohrstedts 

och Tassews slutsatser skulle gälla än idag eller i lika stor utsträckning, som de gjorde för 20 år 

sedan. Många av de sju slutsatserna är relaterade till massmediernas roll, om hur de tenderar att 

överdriva konsekvenserna av en kris och hur en kris karaktäriseras av en konfliktdimension som 

inbegriper ett visst motstånd mot något slags etablissemang och har en stark relation till 

massmedierna roll.  

 

Världen har förändrats de senaste 20 åren och idag är det lättare för organisationer att direkt 

kommunicera med sina intressenter vid en kris. Detta har till stor del att göra med Internets 

framväxt och de möjligheter som den nya tekniken har erbjudit organisationer och intressenter.  

En stor del av forskningen om internet och kriskommunikation berör främst 

envägskommunikation på internet i form av hemsidor etc, istället för den tvåvägskommunikation 

som sociala medier idag möjliggör. Detta ställer två nya frågor: vad är sociala medier och vilka 

möjligheter har detta nya kommunikationssätt för organisationers kriskommunikation? 

 

2.5 Sociala medier 

Sociala medier har kommit att förknippas med begreppet "Webb 2.0", ett samlingsbegrepp för 

internettjänster som uppmuntrar interaktion och skapande även från de som normalt ses som 

endast mottagare av budskap. Sociala medier möjliggör för användarna att kontrollera skapandet 

och distributionen av information, något som tidigare var främst de traditionella mediernas roll 

och uppgift. Det möjliggör även för användarna att kringgå traditionella gatekeepers för att hitta 

information (Coombs, 2011: 19f).  
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I korthet delar sociala medier fem attribut som karaktäriserar dem: 

 Deltagande: alla kan delta genom att skapa och kommentera andras innehåll. 

 Öppenhet: alla har möjligheten att lägga upp eget innehåll och få feedback på detta. 

 Konversation: mediet underlättar och uppmuntrar tvåvägskommunikation. 

 Gemenskap: individer med liknande intressen kan bilda grupper relativt snabbt. 

 Samhörighet: länkar till annat innehåll utnyttjas till stor del för att skapa samhörighet. 

(Coombs, 2011: 20f) 

Användandet av sociala nätverk som Facebook utgör en av var fjärde och halv minut som 

spenderas på internet runt om i världen (http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/social-

media-accounts-for-22-percent-of-time-online). Vid en kris ökar detta drastiskt, speciellt i 

inledningsfasen, vilket påverkar hur organisationer hanterar kriser (Thelwall, M., & Stuart, D. 

2007). Studier visar att intressenter ofta upplever Internet som en mer pålitlig källa för nyheter 

vid en kris. Detta är tack vare att internet är en bra plattform för unik information som 

uppdateras ofta och tack vare möjligheten till interaktiva konversationer (Seltzer & Mitrook, 

2007; Taylor & Perry, 2005). Nyheter via sociala medier uppfattas ofta av samma skäl, som en 

mer trovärdig källa än de traditionella massmediernas krisrapportering (Liu,B.F. Austin, L. Jin, Y., 

2011).  

 

Något som sällan nämns är de negativa konsekvenserna av att använda sociala medier. Det finns 

en väldigt positiv och nästan okritisk inställning till de sociala mediers möjligheter. En negativ 

följd skulle kunna vara att en organisation uttrycker sig på ett konstigt sätt på nätet, vilket i sin tur 

påverkar hur deras intressenter uppfattar dem. Ett annat tänkbart scenario är att intressenterna 

får höga förväntningar på organisationens närvaro på sociala medier. När förväntningarna inte 

uppfylls kan intressenternas bild av organisationen försämras. Sociala medier har dock ett flertal 

fördelar och detta ställer frågan, vilka möjligheter som sociala medier erbjuder för 

kriskommunikation. 

 

2.6 Kriskommunikation via sociala medier före, under och efter en kris 

Forskningen kring sociala mediers roll för kriskommunikation och de möjligheter samt 

svårigheter som de medför, är relativt ny. Detta beror till stor del på att dagens mest populära 

sociala medier som Facebook, introducerades i mitten av 2000-talet och fick sitt stora 

genombrott ett par år senare. Den tidigare forskningen som i huvudsak har fokuserat på "Webb 

1.0", exempelvis webbsidor som bidrar med krisinformation, har fortfarande övertaget gentemot 
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"Webb 2.0" och sociala medier. Trots detta går det att se ett sorts paradigmskifte de senaste åren 

där finns det behov inom forskningen att undersöka sociala mediers betydelse för 

kriskommunikationen i större utsträckning. 

 

Forskaren W. Timothy Coombs har ägnat ett helt kapitel i senaste upplagan av verket Ongoing 

Crisis Management åt sociala mediers betydelse för kriskommunikation. Han menar att sociala 

medier inte nödvändigtvis revolutionerar kriskommunikation utan är istället en viktig del i dess 

evolution. Krishanterare måste fortfarande identifiera varningssignaler för att förhindra en kris 

eller minska skadan från en pågående kris. De måste bemöta samma grundliga 

kommunikationsbehov, utnyttja liknande koncept och utveckla effektiva strategiska 

responsmedel. Det som har förändrats är hur informationen samlas in och bearbetas för att skapa 

en snabb och anpassad respons. Ytterligare en aspekt som skiljer sig är vad som räknas som "en 

snabb respons" och hur denna kommuniceras (Coombs, 2011: 19f). Sociala medier har en 

betydande roll för kriskommunikation oavsett om det är före, under eller efter en kris. 

 

2.6.1 Före krisen 

Att leta efter potentiella risker som kan leda till en kris, är att vara lyhörd. Sociala medier medför 

möjligheten att ta reda på varningssignaler som genereras hos intressenterna. Utmaningen är att 

urskilja bland en massa information för att förstå vad som kan leda till en kris. Allt på internet är 

inte en potentiell kris men det är viktigt att förstå hur åsikter och desinformation från tillsynes 

oviktiga källor, kan spridas snabbt på internet och därmed riskera att leda till en kris. Ett centralt 

begrepp här är paracrisis som kan beskrivas som en potentiell kris som är på väg att eskalera. Det 

liknar en vanlig kris då den utgör ett hot mot organisationens rykte och relaterade tillgångar men 

skiljer sig då den inte kräver någon stor krishantering eller stör organisationens verksamhet på 

något sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det kan leda till ett behov för stor krishantering som 

stör organisationens verksamhet, om ingenting görs åt saken (Combs, 2011:25ff). Det är även ett 

bra tillfälle att informera om risker som finns och få tips om eventuella risker från intressenterna 

så att organisationen är förberedd vid en eventuell kris. Svårigheten är att urskilja en eventuell 

paracrisis från mindre risker. Därför är det viktigt att vara lyhörd och observant gällande det som 

sägs om organisationen på sociala medier. 
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2.6.2 Under en kris 

Det finns tre grundläggande regler gällande användandet av sociala medier vid en kris:  

 

 Det första är att en organisation bör vara aktiva på sociala medier. Många intressenter 

kommer med stor sannolikhet att vända sig till organisationens Facebooksida för att få 

information. Om en kris aldrig nämns här så kommer dess frånvaro att märkas.  

 En annan regel är att bemöta kriser där de uppstår. Om en kris uppstår på Facebook så 

bör man bemöta krisen på Facebook. Sannolikheten för att organisationens svar får lika 

stor spridning eller bemöts som krisen är ganska osannolikt. Det är dock sannolikt att 

organisationens bemötande får större spridning om det ges där krisen faktiskt uppstod.  

 Tredje regeln är att närvara innan det sker en kris. Att ha en aktiv närvaro skapar 

trovärdighet och äkthet kring kriskommunikationen vid en eventuell kris. Om en 

organisation försöker etablera en närvaro vid en kris så minskar chansen att publiken ser 

eller hittar informationen.  

(Coombs, 2011: 27f).  

Den sista regeln som nämns är förmodligen också den viktigaste. Att ha en Facebooksida räcker 

helt enkelt inte, utan det måste finnas en aktiv närvaro och det måste göra det innan en kris 

inträffar. Då har organisationen en chans att skapa och vårda relationer med intressenter, så att 

de vet att de kan vända sig till organisationen. Även om det bara är för att framföra kritik så vet 

de att organisationen har en aktiv närvaro och går att kontakta. 

 

2.6.3 Efter en kris 

Det kan hända att intressenter fortfarande vill ha information efter att krisen är över. Då är 

sociala medier en bra kanal för krishanterare att använda sig av för att komma med uppdateringar 

och svara på eventuella frågor som olika intressenter har. Det kommer en punkt då 

organisationer vill gå vidare och informera om annat för att visa att krisen är över. Då är det bra 

om de har fått en större användarbas med fler medlemmar på Facebook, som de nu kan fortsatta 

att ha kontakt med och bygga en större trovärdighet innan en ny eventuell kris (Coombs, 

2011:28). 

 

Organisationerna kan visserligen välja att tidigt lägga locket på krisen och fortsätta som de gjorde 

innan den inträffade. Problemet är fortfarande att det är de som anser att krisen är avslutad och 

inte nödvändigtvis de som är berörda. Organisationen är också påverkad av krisen men att 

placera sig själva i centrum i det här stadiet, är inte det bästa sättet att rädda sitt anseende. Det går 



14 

 

inte att ta sina intressenter för givet, utan det är de som bestämmer när krisen är över. Även om 

det tar ett par dager eller några veckor, så måste efterkrisarbetet få ta sin tid.  

 

2.7 Relationship management 

Relationship management belyser ett behov av att tänka nytt inom Public Relations‐ området.  

Ett utmärkande drag för relationship management är dess fokus på skapandet av relationer 

mellan organisationen och intressenter för att uppnå en ömsesidig fördel för dessa parter 

(Ledingham, 2000). Enligt teorin är det ömsesidighet som är nyckeln till långsiktiga relationer. 

Ehling (1992) menar att Public Relations i och med relationship management presenterar ett 

skifte från att manipulera till att skapa och vårda relationer. Gemensamma intressen och delade 

målsättningar som sker över längre tid är avgörande för relationen mellan organisationen och 

intressenterna (Ledingham & Bruning: 1998). 

 

Detta skifte medför ett större fokus på förväntningar hos båda parterna. En relation är inte 

definierad så mycket utifrån vad som sägs utan på parternas förväntningar på ett 

beteende/uppförande. Om förväntningarna uppfylls eller ej är avgörande för om det ska bli en 

framgångsrik och långvarig relation eller en misslyckad och kortvarig relation (Littlejohn, 

S.W.:1992 i Botan.C.H, Hazleton. V., 2006). Inom relationship management ligger därför ett 

större fokus på relationer istället för på själva kommunikationen, som är verktyget för att skapa 

och vårda relationer. Värdet av kommunikationen beror på hur väl den bidrar till kvaliteten i 

relationen mellan båda parterna (Dozier, 1995 ; Ledingham, Bruning, 1998) 

 

Ledingham, Bruning, Thomlison och Lesko (1997)  har tagit fram 17 olika dimensioner av Public 

Relations som är centrala i dess relationsuppbyggnad. Dessa 17 utkristalliserades sedan  i fem 

mindre dimensioner som symboliserar det viktigaste inom relationship management: 

 Förtroende – organisationen håller det den lovat att göra 

 Öppenhet – organisationen delar med sig av sina framtidsplaner 

 Involvera – organisationen involverar sig och deltar i omgivningen 

 Investera – organisationen investerar i omgivningen 

 Engagemang – organisationen engagerar sig i omgivningen 

 

Genom att undersöka förhållandet mellan dessa fem dimensioner och attityderna mot en 

organisation visade Ledingham och Bruning (1997), att det fanns ett samband mellan ett högt 

uppfyllande av de fem relationsdimensionerna och en omtyckt organisation. Dessa fem 
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dimensioner är ett sätt att mäta kvaliteten på relationerna mellan organisationen och deras 

intressenter. Utöver detta går det även att se ett samband mellan en organisations engagemang 

för en grupp, exempelvis invånarna i en kommun och stödet som organisationen får tillbaka 

(Ledingham, J. A. & Bruning, S.D. 1998). Detta kan även leda till att en sorts lojalitet skapas för 

organisationen (Ledingham, J. i Botan.C.H, Hazleton. V.,2006: 471f). 

 

Relationship management är i teorin, ganska logisk och rimlig. Ser man till de olika delarna som 

är avgörande för att skapa och vårda goda relationer, så går det att se likheter med andra typer av 

relationer som finns utöver mellan en organisation och deras intressenter. Det kan vara mellan 

två vänner eller mellan två personer som har ett förhållande. Båda parterna har något sorts 

intresse av varandra och relation kan förstärkas vid om det finns gemensamma intressen och mål. 

De har ofta förväntningar på relationen och den andres beteende. Om de fem dimensionerna 

implementeras i relationen så har det många positiva följder, och så vidare. På så sätt är det inte 

svårt att förstå varför ett liknande tänk skulle kunna funka mellan en organisation och deras 

intressenter. Skillnaden här är att det finns en organisation och en massa av människor som 

organisation ska skapa relationer med. Det sker inte heller helt på samma premisser. En 

organisation säger inte nödvändigtvis upp kontakten med publiken bara för att deras 

förväntningar inte uppfylls. De måste acceptera många olika beteenden och försöka bygga 

relationer med sin publik. Detta är på sätt och vis bra då de behöver tjäna samtliga intressenter 

vid en kris och då måste organisationen ha gjort ett bra intryck på så många som möjligt. 

 

2.7.1 Citizen Relationship Management 

Relationship management-området går att dela upp i två delar: det kundcentrerade Customer 

relationship management (CRM) och det medborgarcentrerade Citizen relationsship management 

(CiRM). Citizen Relationship Management (CiRM) syftar till ett kluster av förvaltningspraxis, 

kanal- och IT-lösningar som försöker använda den privata sektorns kundrelationshantering inom 

den offentliga sektorn (Schellong, 2007: 174). CiRM huvudsyfte är att skapa och optimera 

medborgarrelationer genom att medborgarnas åsikter går via den offentliga förvaltningen. En 

mottaglig, lättillgänglig och medborgarfokuserad offentlig förvaltning som möjliggör deltagande, 

kan skapa en medborgarrelation som stärker demokratin och legitimerar dess roll enligt Schellong 

(2007: 175). 

 

CiRM :s sätt att integrera medborgarna in i den offentliga förvaltningen och i medborgligt 

deltagande, kan delas upp i två olika typer. Detta innebär dels självservice/samverkan som hjälper 
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den offentliga förvaltningen genom att medborgarna kan klara av sina ärenden på egen hand, 

utan den offentliga förvaltningens hjälp. Om dessa tjänster organiseras väl så kan det bidra till att 

medborgarna blir ännu nöjdare med förvaltningen. Samtidigt kan de få motsatt effekt om något 

inte funkar som de ska. Den andra typen av deltagande är genom återkoppling/klagomål gällande 

främst förvaltningens service och tjänster men även politiska beslut. Medborgarreaktioner är bra 

indikationer av politiska resultat (Schellong, 2007: 177). 

  

Det är lätt att koppla Schellong idéer om Citizen relationship management till "Webb 1.0"  och 

till e-Government. Det finns tydliga exempel på de två olika sätten som CiRM försöker integrera 

medborgarna i den offentliga förvaltningen. E-tjänster av olika slag har gjort det lättare för 

medborgaren att uträtta sina ärenden och avblastat myndigheterna från vissa arbetsuppgifter. På 

många hemsidor kan besökaren lämna synpunkter på myndigheternas tjänster, och så vidare. Det 

är svårare att hitta lika bra exempel inom "Webb 2.0" som kan exemplifiera Schellongs idéer. 

Detta beror främst på att myndigheter måste använda sig av andra tjänster som inte är deras egna, 

exempelvis Facebook, Twitter och Youtube. Detta medför att det finns vissa begränsningar med 

vad en myndighet kan göra med dessa tjänster. Att kunna implementera liknande tjänster som 

beskrivs i Citizen relationship management på sociala medier, kan var vara något som utvecklas i 

framtiden. 

 

2.7.2 Relationship management på Facebook 

För att kunna bygga relationer med sin målgrupp på Facebook, så måste organisationen ha en 

aktiv närvaro. Att enbart ha en profil kommer inte i sig öka medvetenheten om att organisationen 

finns på Facebook eller locka till sig fler medlemmar. Istället är noggrann planering och 

efterforskning det som gör störst nytta för organisationer som försöker utveckla relationer med 

sina intressenter på Facebook (Winters, R. D., Burnett, E., Lamm, A. & Lucas, J., 2009). 

 

Det finns tre strategier som rutinmässigt har visat sig vara till hjälp vid relationsbyggande på 

Facebook. De tre strategier är:  

 

 Öppenhet -  

Organisationen bör erbjuda en detaljerad beskrivning av organisationen och dess historik, 

länka till sin hemsida, använda sin logotyp och andra visuella kännetecken för att 

förtydliga kopplingen till organisationen samt förtydliga vem som är ansvarig för 

Facebooksidan.  
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 Användbarhet- 

Nyttan med en Facebooksida beror ofta på informationen som distribueras.  

Därför bör det finnas möjlighet att lägga upp all relevant information. Det kan vara allt 

från att lägga upp pressmeddelanden till att besvara frågor och länka till externa sidor. 

 Interaktivitet 

Att det går att integrera på Facebooksidan har stor betydelse för att relationer ska kunna 

utvecklas. Det kan vara att bjuda in till dialog med medlemmarna. Organisationer bör 

också tipsa om olika evenemang som sker utanför Facebook för att involvera 

medlemmarna ännu mer. 

(Winters, R. D., Burnett, E., Lamm, A. & Lucas, J., 2009) 

 

2.8 Sammanfattning 

Forskningen kring kriskommunikation och relationship management i samband med sociala 

medier, är två viktiga teoretiska ramverk som båda hjälper till att förstå Karlstads kommuns 

användande av Facebook och deras relation till medborgarna. Kriskommunikationsdelen bidrar 

till en förståelse för förväntande beteenden hos organisationen och dess intressenter. 

Organisationen förväntas följa de vanliga rekommendationerna för kriskommunikation. Med 

detta menas bland annat att tillgänglighet, öppenhet och kontinuerlig information vid en kris. 

Coombs (2011) rekommendationer förklarar vad som kan göras i en kontext där risker och kriser 

bör ses som en del av en organisations naturliga livscykel. Rekommendationerna syftar till att 

uppfylla intressenternas upplevda behov och förväntningar på organisation, vilket möjliggörs via 

sociala medier.  

 

Den andra delen  om relationship management förklarar istället hur relationsbyggandet kan gå till 

och vad som kännetecknar en god relation. Winters m.fl. (2009) menar att användbarhet, 

interaktivitet och öppenhet är tre strategier som rutinmässigt har visat sig vara till hjälp vid 

relationsbyggande på Facebook. Det går att se likheter mellan forskningen om 

kriskommunikation och relationsship management gällande intressenternas upplevda 

förväntningar på organisationens kommunikation. Båda de teoretiska ramverkan kompletterar de 

skillnader som finns hos den andra och i viss mån är de två sidor av samma mynt.  

 

Den insamlade empirin kommer senare i uppsatsen att analyseras utifrån dessa två teoretiska 

ramverk för att kunna besvara frågeställningarna. Frågor som kommer att ställas är bland annat 

om Karlstads kommuns sätt att kommunicera på Facebook överensstämmer med Coombs (2011) 
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och Winters m.fl. (2009) rekommendationer. Om ja, hur väl dessa rekommendationer stämmer 

överens med medborgarnas upplevelser av kommunikationen. Om användandet av Facebook 

medför följder som forskarna inte har tagit upp, är en intressant fråga som är värd analyseras. 

Mest intressant är de eventuella negativa följderna, då forskningen i huvudsak präglas av hyllande 

och relativt okritiska röster gällande sociala mediers möjligheter för organisationers 

kriskommunikation och relationsbyggande. 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer studiens kvalitativa och kvantitativa delstudie att redovisas. 

Tillvägagångssättet och delstudiernas reliabilitet och validitet kommer att diskuteras. 

 

3.1 Metodval 

För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes triangulering av metoder bestående av en 

kvalitativ samtalsintervju, två kvalitativa innehållsanalyser och en kvantitativ enkätundersökning. 

Det är ett sätt att fånga in hela kommunikationsprocessen. Med detta menas hur kommunen har 

tänkt att de ska kommunicera med medborgarna via Facebook, hur det ser ut i praktiken och hur 

medborgarna upplever kommunens sätt att kommunicera i olika krisskeden. 

 

För att besvara hur Karlstads kommun har tänkt gällande kommunikationens roll för deras 

relationsskapande via Facebooksidan i olika krisskeden genomfördes en kvalitativ samtalsintervju 

med Tommy Granqvist, kommunikatör och webbredaktör för kommunens Facebooksida. Som 

ansvarig för kommunens officiella Facebooksatsning sedan starten i september 2010, var Tommy 

Granqvist den mest lämpliga personen att intervju. 

 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes under två veckors tid för att få en bild av hur Karlstad 

kommuns relationsskapande i olika krisskeden ser ut i praktiken. Det var även ett bra sätt för att 

få en bild av hur kommunikationen med medborgarna på Facebook ser ut i realtid och vilken 

respons kommunen får från medborgarna.  

 

Eftersom en kris är en tidsbaserad händelse, så var det nödvändigt att gå bakåt i 

Facebookhistoriken till maj 2011 då den senaste stora vattenläckan inträffade för att få en bild av 

hur Karlstads kommun kommunicerar vid en kris och efter en kris. 

 

Slutligen genomfördes en webbenkätundersökning för att få en överblick över hur användarna 

upplever Karlstads kommuns sätt att kommunicera i olika krisskeden. 
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3.2 Kvalitativa metoder 

En kvalitativ undersökning är lämplig att göra när man vill förstå komplicerade fenomen, deras 

egenskaper och kännetecken samt de variationer och avvikelser som ryms i dessa fenomen 

(Ekström, Larsson, 2000:50). En kvalitativ studie är även lämplig när man vill förstå människors 

sätt att resonera kring olika saker (Trost, 2007:23). 

 

3.2.1 Kvalitativ samtalsintervju 

Utifrån denna beskrivning är det lämpligt att använda sig av metoden kvalitativ samtalsintervju 

för att ta reda på Karlstads kommuns förhållningssätt till Facebook. Den här metoden är lämplig 

att använda när man vill få ny information från informanten istället för att till exempel, mäta på 

förhand definierade variabler (Östbye m.fl., 2003: 101f).  

 

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Utöver samtalsintervjun genomfördes en enklare och en mer omfattande kvalitativ 

innehållsanalys. Detta för att se hur kommunikationen på Facebooksidan ser ut i praktiken, dels 

vid den senaste vattenläckan och dels i dagsläget. Huvudsyftet med denna delstudie är att lyfta 

fram exempel på hur kommunikationen på Facebooksidan ser ut i praktiken. 

 

3.4. Den kvalitativa delstudien 

3.4.1 Val av informant 

För att besvara de två första frågeställningarna genomfördes en intervju med Tommy Granqvist, 

kommunikatör och webbredaktör för Karlstad kommuns Facebooksida. Granqvist har arbetat 

med kommunikation och projektledning hos Karlstads kommun sedan början av 2000-talet och 

sedan 2010 på ledningskontoret, där han har varit en av de huvudansvariga för Karlstad 

kommuns satsning i olika sociala medier.  

 

Värt att nämna är att även om Granqvist är huvudansvarig för kommunens Facebooksida, så 

händer det att kommunikatörer från andra avdelningar inom kommunen svarar på medborgarnas 

frågor som kommer in via Facebook. Kommunen har en policy gällande Facebook som säger att 

medborgare ska få svar från den mest lämpliga kommunikatören i förhållande till frågan. Trots 

detta så är det Granqvist som är huvudansvarig för Facebooksidan och därför mest lämplig att 

intervjua. Granqvist har dessutom varit den som Karlstads kommun har hänvisat till gällande 

deras närvaro på sociala medier och även varit den som har pratat med media om kommunens 

Facebooksatsning ett flertal gånger, vilket gjorde honom ännu mer lämplig att intervjua.  
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3.4.2 Operationalisering för den kvalitativa samtalsintervjun 

Frågorna till intervjun grundar sig i den första frågeställningen och är förankrade i studiens två 

teoretiska ramverk, för att sedan analysera resultatet i förhållande till teorin.  Det vill säga hur väl 

det som informanten säger om de olika aspekterna av kommunens Facebooknärvaro, 

överstämmer med det som forskningen om kriskommunikation via sociala medier säger om 

detta. Hur medborgarna upplever detta blir nästa steg i analysen. 

 

3.4.3 Exempel på operationalisering för intervjufrågor 

Meningarna som är i en parantes beskriver den bakomliggande tanken bakom frågorna och ger 

en bild av hur de förhåller sig till de teoretiska ramverken. Se bilaga 1 för hela intervjumanualen. 

 

 Vad anser ni är det främsta syftet med att ha en Facebooksida? Varför? 

(Är det främst för användarna eller för organisationen? Är det något som de som 

kommun känner sig skyldiga att ha?) 

 Eftersträvar ni att bjuda in till dialog med användarna via ert sätt att kommunicera på 

Facebooksidan eller är kommunikationen från er sida mer informativ? På vilket sätt? 

(Är det bara webb 2.0 i teorin men webb 1.0 i praktiken, gällande kommunikationen? 

Lyssnar de på användarnas åsikter och har de dessa i åtanke längre fram?) 

 Ni skriver i ett av era styrdokument för sociala medier att eftersom ni är ansvariga för vad 

som skrivs på Facebooksidan, så förhåller ni er rätten att plocka bort inlägg som ni anser 

bryta mot vissa lagar. Förekommer det ofta att ni plockar bort vissa inlägg på grund av ert 

ansvar för sidan? Vart drar ni gränsen när det gäller sånt här?  

(Hur länge vågar kommunen vara passiva innan de gör något gällande kontroversiella 

inlägg på deras Facebooksida? Är det här något som påverkar deras relationsskapande?)  

 Hur viktig anser ni att er Facebooksida är vid en krissituation? Varför? 

(Har sidan en central roll i för org. kriskommunikationshantering och på vilket sätt?) 

 

3.4.4 Datainsamling och analysmetod för den kvalitativa samtalsintervjun 

Intervjun med Tommy Granqvist genomfördes den 21 december 2011 på informantens kontor i 

Karlstad, mellan kl. 11.00-11.30. Ett mail med en förfrågan på en max en timme lång intervju 

skickades till informanten drygt två veckor innan intervjudatumet. Informanten föreslog tid och 

plats. Den 21 december verkade det dock ha blivit en missförstånd. Informanten hade tolkat det 

att det skulle vara en telefonintervju. Avdelningen som informanten jobbade på hos Karlstads 

kommun, skulle också flytta till nya lokaler samma vecka. Som tur var befann sig informanten på 
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Stadshuset den 21 december och intervjun kunde genomföras som planerat. På grund av andra 

angelägenheter som informanten hade, tog intervjun lite mer än 30 min att genomföra. I 

efterhand, var det kanske för det bästa att det blev så. Detta gjorde att frågor som uppfattades 

som "överflödiga", aldrig ställdes och informanten kunde utveckla sina svar och tankar kring de 

frågorna som var viktiga för studien.   

 

Intervjun som genomfördes var semistrukturerad. Med detta menas att intervjun följde till stor 

del en intervjumanual som fanns men att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor om 

informantens svar behövde utvecklas (Ostbye m.fl. 2004:103). Innan intervjun genomfördes hade 

en förstudie gjorts som bestod av att kolla på flödet på Facebooksidan vid vattenläckan i maj 

2011, för att kunna ställa frågor kring kriskommunikationen via Facebook. Materialet som 

Karlstads kommun har på sin hemsida om sociala medier lästes igenom för att få en bättre inblick 

kring vilka mål de har med Facebooksidan och hur de ser på sin närvaro i olika sociala 

mediekanaler. Detta visade sig ha ett stort värde i intervjun, då informanten ofta hänvisade till det 

som stod i materialet om Karlstads kommun och sociala medier.  

 

Materialet bestod av ett styrdokument och en handbok. Styrdokumentet beskriver Karlstads 
kommuns strategi för sociala medier, vilka riktlinjer som har tagits fram av kommunen och hur 
närvaron på sociala medier förhåller sig till juridiska frågor. Här beskrivs bland annat hur 
kommunen ska bemöta och tilltala användarna samt hur snabbt kommunen förväntas svara på 
användarnas inlägg 
(http://karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad_mm.nsf/lupgraphics/Strategi%20och%20ri
ktlinjer%20sociala%20medier%20%28slutdokument%29.pdf/$file/Strategi%20och%20riktlinjer
%20sociala%20medier%20%28slutdokument%29.pdf). 
 

Kommunen har även gjort en handbok som tycks rikta sig till andra kommuner som önskar att 
etablera en närvaro på Facebook. Här står det bland annat att kommunen förhåller sig rätten att 
ta bort vissa inlägg, exempelvis om inlägget kan klassas som förtal, personangrepp eller hets mot 
folkgrupp 
(http://karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad_mm.nsf/lupgraphics/folder_starta_faceboo
ksida.pdf/$file/folder_starta_facebooksida.pdf). 
 

Innan intervjun hade en mall med frågor utformats som följdes i stora drag med vissa avvikelser 

(se bilaga 1). Vissa frågor ställdes aldrig då de blev besvarade när informanten  svarade på en 

annan fråga, och ibland ställdes nya följdfrågor för att få mer information om något som ansågs 

vara av intresse för studien. Intervjun spelades in med diktafon och anteckningar fördes under 

intervjuns gång. Sedan transkriberades hela den 30 minuter långa intervjun (se bilaga 2). 
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Analysmetoden för materialet från den kvalitativa samtalsintervjun var inte särskilt komplicerad. 

Då intervjufrågorna är förankrade  i uppsatsens två teoretiska ramverk, var det lätt att plocka ut 

det som var mest relevant från informantens utsagor. Informanten gav långa och utförliga svar, 

vilket innebar att en stor del av analysen bestod av att först dela upp informantens svar i flera 

delar. Detta för att enklare kunna presentera och analysera materialet utifrån teoretiska begrepp 

som förtroende, ömsesidighet och lojalitet. Sedan analyserades och jämfördes datan med teorin, 

exempelvis hur väl kommunens sätt att kommunicera förhåller sig till Coombs (2011) 

rekommendationer om hur en kommun bör agera i olika krisskeden.     

 

3.4.4 Datainsamling och analysmetod för den kvalitativa innehållsanalysen 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes i två steg. Den första delen bestod av att gå 

tillbaka i historiken på Karlstads kommuns Facebooksida, till flödet i samband med vattenläckan i 

maj 2011. Flödet från den här perioden dokumenterades i tre delar: de två veckorna mellan 7-21 

maj innan krisen, när krisen inträffade den 22-23 maj och de två veckorna efter krisen mellan 24 

maj- 7 juni. Detta gjordes genom att ta skärmdumpar på sidan innehåll: på inlägg, kommentarer, 

om kommunen har "gillat" någon status eller kommentar. Detta resulterade i drygt 150 

skärmdumpar.  

 

Det andra steget var att dokumentera kommunikationen på Facebooksidan i realtid under två 

veckor mellan 12-26 december. Detta gjordes genom att ta skärmdumpar på de 5-10 senaste 

inläggen på sidan, fyra gånger per dag med en intervall på ca 3-5 timmar exempelvis 09.00, 13.00, 

17.00 och 21.00. Detta för att kunna se om inlägg skulle försvinna och se ökningar gällande 

kommentarer och antalet "likes" på olika inlägg. Detta resulterade i 396 skärmdumpar. Viktigt att 

påpeka är dock att samma inlägg kom med på flera skärmdumpar, det är inte på något sätt 396 

helt unika skärmdumpar.  Eftersom det var mer intressant att lyfta fram enskilda typexempel på 

olika typer av kommunikation mellan Karlstads kommun och medborgarna, konstruerades inget 

avancerat kodschema för att hitta generella mönster gällande kommunikationen. Tanken var 

istället att lyfta fram exempel som kan ge en inblick i hur kommunen kommunicerar i olika 

krisskeden och hur medborgarna mottar kommunens sätt att kommunicera. 

 

Analysmetoden för materialet från de två kvalitativa innehållsanalyserna grundar sig i olika 

aspekter som nämns i teorikapitlet. Winters m.fl. (2009) lyfter till exempel fram tre strategier som 

de menar har varit till stor hjälp när det gäller relationsbyggande via Facebook, så en del av 

analysen är hur väl kommunens sätt att kommunicera på Facebook förhåller sig till dessa tre 
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strategier. Tanken med analysen av materialet är att lyfta fram exempel, både typiska och atypiska, 

som kan kopplas till teorin och som på bästa sätt tydliggör den här kopplingen. En annan viktig 

del har även varit att lyfta fram intressanta exempel på ageranden som inte nödvändigtvis nämns i 

teorin men som exempelvis leder till att närvaron på Facebook blir till ömsesidig fördel, vilket är 

grunden för lyckade relationer enligt Ledingham och Bruning (1998). 

 

3.3 Kvantitativ metod 

Ett huvudargument för att göra en kvantitativ undersökning brukar vara att forskare då kan hitta 

mer generella slutsatser än vid en kvalitativ undersökning (Ekström, Larsson, 2000:78). 

 

3.3.1. Enkätundersökning 

För att få en bild av medborgarnas behov och förväntningar kan en enkätundersökning i det här 

sammanhanget ses som en sämre metod än att till exempel göra fokusgruppsintervjuer med 

relevanta personer. Fördelen med enkäter är främst att kostnaden per besvarat formulär blir lägre 

eftersom en enda person kan administrera insamlandet av flera svar samtidigt (Östbye m.fl. 2003: 

133). På så sätt kan det bli en mer tidseffektiv undersökningsmetod för forskaren.  

 

Öppna frågor ska helst inte ställas i en enkät, då den här typen av data är besvärlig när det 

kommer till att analysera resultatet.. Attityd- och åsiktsfrågor kan däremot ställas i en enkät, 

exempelvis om respondenterna tycker att kommunen har en skyldighet att finnas där deras 

medborgare finns. Denna skulle sedan kunna besvaras med ja/nej, följt av en fråga om hur viktigt 

respondenten anser att det är att kommunen gör det (Trost, 2007: 71-72). Utifrån denna 

beskrivning var det lämpligt att göra en enkätundersökning. 

 

3.5 Den kvantitativa delstudien 

3.5.1 Population och urval 

En webbenkätundersökning gjordes bland de aktiva medlemmarna på Karlstads kommuns 

Facebooksida. I nuläget har sidan mer än 13 000 medlemmar och därför behövdes ett urval göras 

för undersökningen. På grund av att populationen är så stor så fick aktiva medlemmar utgöra 

urvalet. Aktiva medlemmar innefattade de som under en viss period har aktivt sökt någon form 

av interaktion med Karlstads kommun via Facebooksidan. Detta kunde vara att de hade skrivit 

egna inlägg på sidan och kommenterat eller gillat Karlstads kommuns inlägg. Det enda som 

respondenterna hade gemensamt var att de hade bidragit till en sorts dialog under en viss 

tidsperiod genom att skriva egna inlägg, kommentera eller gilla andras inlägg.  
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Det finns såklart problem med det här urvalet. Det innefattar en väldigt nischad grupp och är 

därmed inte helt representativt för gruppens 13 000+ medlemmar. Det finns en risk att personer 

som är aktiva har en mer positiv eller negativ inställning till kommunen när de svarar på enkäten, 

men som inte är representativt för hur de känner generellt sett. Urvalet får inte med de som inte 

är aktiva under perioden då enkäten var publicerad eller de som är passiva medlemmar. Dock så 

var det viktigt att göra ett urval för att kunna genomföra enkätundersökningen. Det upplevdes 

som enklare att kontakta medlemmar som har valt att aktivt bidra till dialogen på sidan, än att 

göra på något annat sätt gällande urvalet. 

 

3.5.2 Operationalisering 

Förväntningar är ett centralt begrepp inom relationship management gällande kvalitén på 

relationen mellan en organisation och deras målgrupp, och därför har olika typer av attityd-

/åsiktsfrågor ställts för att kunna ta reda på hur enkätrespondenterna upplever Karlstads 

kommuns kommunikation via Facebook.  

 

Fråga 1 och 2 syftar till att ta reda på varför användarna har "gillat" kommunens Facebooksida 

och om sidan uppfyller uppfyller deras förväntningar på medborgarservice. Fråga 3 och 4 

undersöker om respondenterna anser att informationen på sidan är relevant för kommunens roll 

som kommun respektive om de anser att kommunen söker efter dialog med medborgarna. Det 

kan kopplas till Winters m.fl. (2009) strategier gällande användbarhet och interaktivitet. Fråga 4-7 

undersöker respondentens syn på kommunikation via Facebook i dagsläget och om 

Facebooknärvaron har förbättrat bilden av samt lett till ett större förtroende för kommunen. 

Fråga 8 och 9 undersöker om enkätrespondenterna anser att kommunen har en skyldighet att 

finnas där deras medborgare finns och hur sannolikt det är att de skulle vända sig till sidan före 

någon annan källa vid en krissituation. Fråga 10-13 undersöker om respondenten har tagit del av 

information från Facebooksidan under och efter en kris, hur de skulle värdera den och om den 

var relevant samt om kommunens sätt att kommunicera gjorda att respondenten fick ett större 

förtroende för kommunen.  

 

3.5.3 Datainsamling och analysmetod av enkäten 

Enkäten konstruerades i enkättjänsten "Survey and report" som en "publik enkät", vilket gav den 

en URL-länk som kunde nås så länge enkäten var publicerad. Respondenterna valdes ut 

slumpmässigt från Karlstads kommuns Facebooksida. Så länge de hade gjort något för att räknas 

som "aktiva", så kunde de vara med i enkätundersökningen. Enkäten skickades ut i  form av ett 
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privat Facebookmeddelande. Meddelandet innehöll ett kortare missivbrev och en länk till 

enkäten. I missivbrevet beskrevs syftet med enkäten och hur resultatet skulle komma att 

användas i en C-uppsats. Även hur många frågor enkäten bestod av, hur många minuter det 

skulle kunna ta att svara på den och en garanti om anonymitet fanns med i missivbrevet.  

 

Externa bortfall är en viktig faktor att ha i åtanke när det gäller enkäter, särskilt när det gäller 

webbenkäter. Med detta i åtanke skickades ett relativt stort antal enkäter ut i intervaller under ett 

par veckor. Målet var att få in minst 100 svar men helst 150 om det var möjligt. Sammanlagt 

kontaktades runt 300 personer angående enkäten. Av dessa var det några som skickade ett 

meddelande tillbaka. Majoriteten av meddelandena var positiva till exempel att de hade svarat och 

önskade lycka till. Några skrev att de helt enkelt inte ville delta. 103 personer svarade till slut på 

enkäten. En rapport skapades via Survey and Report som sammanställde resultatet från 

enkätundersökningen. Därefter gjordes diagram i Word för att ge en bättre överblick kring 

resultatet från enkäten som presenteras längre fram i uppsatsen. 

 

Rollen som webbenkäten fyller i studien är att ge en inblick huruvida Karlstads kommuns 

Facebooknärvaro kan ses som bra och lyckad enligt medborgarna. Resultatet från webbenkäten 

jämfördes med resultatet från den kvalitativa delstudien. I vissa fall har resultatet tolkats utifrån 

hur respondenterna har besvarat frågorna. Det kan vara till exempel om väldigt många har 

uppgett "Vet ej" som alternativ på någon fråga. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär giltighet och gäller främst hur pass relevant datan och analysen är i förhållande 

till problemformuleringen. I korthet är validitet att man mäter det som man avser att mäta. 

Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp som betyder tillförlighet och gäller kvalitén i insamlingen, 

bearbetningen och analysen av data. Ibland kan det vara svårt att få både hög validitet och hög 

reliabilitet i samma undersökning. Kvalitativa metoder tenderar att ge högre validitet och 

kvantitativa metoder tenderar att ge högre reliabilitet (Östbye m.fl. 2003: 40f). 

 

3.6.1 Den kvalitativa samtalsintervjuns validitet och reliabilitet 

Att använda sig av kvalitativa samtalsintervjuer är ett bra sätt för att få validitet i undersökningens 

kvalitativa delstudie. I det här fallet är gör den valda metoden det är enkelt att få validitet genom 

att intervjua Tommy Granqvist, om hur Karlstads kommun arbetar för att hantera 

medborgarrelationer via sin Facebooksida före, under och efter en kris. Metoden gör det även 
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möjligt att reagera snabbt om man upplever att informanten inte har förstått frågan etc., för att på 

så sätt kunna förklara lite mer ingående och få ett mer relevant svar. Reliabilitet är relativt hög då 

informanten gav utförliga svar på frågorna, istället för vanliga floskler. Det är att vänta att 

informanten vill förmedla en så positiv bild som möjligt speciellt då det ställs mer kritiska frågor, 

vilket är något som påverkar metodens reliabilitet (Östbye m.fl. 2003: 41). 

 

3.6.2 De kvalitativa innehållsanalysernas validitet och reliabilitet 

De kvalitativa innehållsanalyserna har hög validitet då de undersöker det som behöver 

undersökas på ett bra sätt, det vill säga hur Karlstads kommun faktiskt kommunicerar via sin 

Facebooksida. Genom att följa uppdateringarna på Facebooksidan under två veckors tid blir det 

enklare att få en överblick över kommunikation och responsen från båda parterna i realtid. Att gå 

tillbaka i historiken till krisen i maj 2011 ger inte samma överblick över hur kommunikationen ser 

ut i realtid under och efter en kris. Det är omöjligt att veta om vissa inlägg som skrevs under och 

efter krisen, har tagits bort av kommunen eller användarna sedan dess. Många inlägg som skrevs 

under den tiden, både positiva och negativa, finns dock kvar i historiken med tid och datum. 

Detta möjliggör en överblick över Karlstads kommuns kriskommunikation via Facebooksidan. 

 

3.6.3 Enkätens validitet och reliabilitet 

Frågorna som ställs i enkäten är förankrade i teorin och syftar till att undersöka aspekter av 

medborgarnas upplevelse av Karlstads kommuns Facebooknärvaro. I det fallet har enkäten hög 

validitet. Däremot kan man ställa sig frågan om en enkätundersökning är den mest lämpliga 

metoden för att besvara frågeställningen och i det fallet är svaret, både ja och nej. Eftersom 

enkätfrågorna är främst attityd- och ja eller nej-frågor så skulle resultatet från dessa kunna 

användas för att dra några generella slutsatser om Facebooksidans medlemmar, om tillräckligt 

många respondenter svarar på enkäten. Däremot går det inte att ta reda på varför respondenterna 

tycker som de tycker. Det går inte att ställa frågor som "Varför? Hur? På vilket sätt?" till 

enkätresultatet. 

 

3.7 Etiska överväganden och ställningstaganden 

De etiska överväganden och ställningstaganden som har gjorts under studies gång har främst gällt 

de två innehållanalyserna och enkätundersökningen. Vid intervjun med Tommy Granqvist 

redogjordes uppsatsens syfte och att undersökningsområdet är Karlstad kommuns 

kommunikation via Facebook i olika krisskeden. Sättet som materialet skulle användas i 

uppsatsen klargjordes. Informanten hade inga problem med att intervjun spelades in. 
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På skärmdumparna som togs vid de två innehållsanalyserna och som används som exempel i 

uppsatsen, har medborgarnas efternamn och profilbilder censurerats. Detta för att värna om den   

personliga integriten och eftersom det inte var relevant att ha med dessa uppgifter i uppsatsen. 

 

Gällande webbenkätundersökningen har det funnits lite funderingar om metoden för att kontakta 

potentiella respondenter, skulle kunna uppfattas som integritetskränkande.  Detta eftersom det 

finns en risk att det skulle kunna uppfattas som stöttande om en respondenten blir kontaktade av 

främling via Facebook, som ber dem att svara på en webbenkät. Några respondenter mailade 

tillbaka angående enkäten. Majoriteten mailade för att säga att de hade svarat på enkäten 

(eftersom enkäten är anonym så går det ändå inte att se vem som har svarat) och önskade lycka 

till med uppsatsen. Resten mailade för att vänligt säga att de inte var intresserade av att delta i 

undersökningen. I missivbrevet som följde med Facebookmeddelandet till respondenten  

garanterades anonymitet åt respondenten, något som Trost (2007) rekommenderar.  
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4. Reslutat 

I den här delen kommer resultatet från de kvalitativa delstudierna och den kvantitativa 

delstudien att presenteras. 

 

4.1 Motiv för användandet av Facebook som möteplats 

Enligt Tommy Granqvist, kommunikatör och huvudansvarig för Karlstads kommuns 

facebooksida, var den ursprungliga tanken att kommunen skulle kunna använda den för 

kriskommunikation, marknadsföring, omvärldsbevakning och för att kunna informera om 

relevanta saker rörande kommunen. Granqvist menar dock att främsta syftet var att underlätta 

medborgardialog och nå grupper som sällan går in på deras hemsida, genom att finnas där dessa 

grupper finns: 

 

"Ja, det är medborgardialogen. Det är det som är huvudsyftet med vår Facebooksida. Och det är det som är 

merparten av innehållet, det är dialog. Medborgarna skriver egentligen 15-20 inlägg per dag till oss och vi skriver 

2-3. ... Den allra viktigaste anledningen var att  nå nya grupper, nå flera grupper av kommunmedborgare och 

göra det med det kommunikationssätt och med de kanaler och på de platser där de befinner sig idag." 

 

Detta skulle åstadkommas genom jobba mer med tvåvägskommunikation. De skulle nå 

medborgarna istället för vice versa, genom att bli en del av medborgarnas flöde på Facebook. På 

så sätt skulle kommunen bjuda in till interaktion och dialog: 

 

" ... ett av de viktigaste syftena; att kommunicera i takt med tiden där medborgarna är istället för att de ska 

behöva komma till oss och till våran hemsida, och läsa informationen och tycka till, så tar vi plats i soffan hos dem 

i deras flöden av olika slag." 

 

Facebooksidan startades i september 2010 och Granqvist menar att responsen från medborgarna 

talade för sig själv: 

 

" ... tidningarna kom och skrev om det här och redan första eftermiddagen så var det väldigt många som kom in 

och började gilla och skriva: Äntligen, Gud vilken modern kommun, vad bra, nu kan vi få reda på saker här om  

vår stad och vår kommun."  

 

Målen som sattes upp för Facebooksidan i starten lyckades kommunen nå snabbare än väntat och 

för Granqvist blev det tydligt att Facebook var ett bra sätt för att möjliggöra medborgardialog: 
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"...vi hade som mål att vi skulle bli 1000 stycken under första halvåret...men det målet slog vi redan fredagen 

samma vecka, ... vi fick oerhört gensvar direkt från våra medborgare om att det här var rätt väg att gå, det är här 

de vill möta kommunen."  

 

Enligt Granqvist beror detta på att medborgarna redan finns på Facebook av andra skäl, till 

exempel för att hålla koll på sina vänner och nätverk. Majoriteten går inte in på kommunens 

hemsida varje dag, ännu färre gör det för att se om någonting kommer att ske som påverkar de på 

något sätt i framtiden. Det är större chans att de ser något sådant på Facebook när de kollar 

flödet på sidan. Detta gör det lättare för kommunen att nå dem anser Granqvist. 

 

Den främsta orsaken till att respondenterna "gillade" kommuns Facebooksida, var att de ville få 

information om vad som händer i kommunen. Nästan hälften (47,6 procent) valde detta som 

svarsalternativ. Det skulle kunna jämföras med reaktionerna hos vissa medborgare när sidan 

lanserades, "nu kan vi få reda på saker här om  vår stad och vår kommun!". Drygt en fjärdedel (24,3 

procent) gick med för att underlätta dialog med kommunen, vilket är kommunens främsta syfte 

med Facebooksidan. Nästan en femtedel (17,5 procent) gjorde det för att stödja kommunen. 

 

 

Figur 1:1 - Främsta orsaken till att respondenterna "gillade" sidan. 

 
Drygt åtta av tio (80,6 procent) ansåg att kommunen informerar om saker som är relevanta i 

deras roll som kommun.. Det var väldigt få som inte höll med. 17 respondenter (17,5 procent) 

valde "Vet ej" som alternativ, vilket skulle kunna tolkas på lite olika sätt. Det kan vara så att de 
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inte har varit medlemmar på sidan tillräckligt länge för att kunna bedöma det eller i värsta fall, att 

de inte vet vad kommunen sysslar med. 

 

När det gäller medborgardialogen på Facebooksidan upplevde majoriteten av respondenterna 

(77,7 procent) att Karlstads kommun söker efter dialog med medborgarna. Drygt en tiondel (9,7 

procent) höll inte med.  Resultatet stämde ganska bra överens med frågan efter, om 

respondenterna var nöjda med kommunikationen som sker mellan Karlstads kommun och 

medborgarna i dagsläget på Facebooksidan. Lika många av de som upplevde att kommunen 

söker efter dialog, var nöjda med kommunikationen i dagsläget.  Det var färre som var missnöjda 

med kommunikationen än vad det var som ansåg att kommunen inte söker efter dialog med 

medborgarna.  

 

 

Figur 2:1 - Om enkätrespondenterna upplever att kommunen söker efter dialog med dem. 

 

Majoriteten av respondenterna (76,7 procent) ansåg även att kommunens närvaro på Facebook 

har förbättrat deras bild av kommunen. Väldigt få (5,8 procent) höll inte med och 18 stycken 

(17,5 procent) valde "Vet ej". Det behöver inte betyda att deras bild av kommunen har försämrat 

på grund av Facebooknärvaron utan skulle kunna betyda att bilden av kommunen inte har 

förändrats sedan respondenten gillade sidan.  

 

Medborgardialog är kommunens främsta syfte med Facebooksidan enligt Granqvist. Endast en 

dryg fjärdedel av enkätrespondenterna angav detta som den främsta anledningen till att de gillade 
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sidan. Den främsta anledningen till att respondenterna gick med var för att få information. 8 av 

10 upplevde att kommunen informerar om relevanta saker och lika många ansåg att kommunen 

söker dialog med medborgarna på Facebook. En bra komplement till den här delen hade varit en 

fråga om varför respondenten fortfarande gillar sidan, för att se varför de är kvar och om deras 

främsta anledning att använda sidan har förändrats. Detta skulle exempelvis kunna vara om en 

respondent som ursprungligen sökte dialog, nu eftersöker främst information från kommunen. 

 

4.2 Dialogen på sidan 

Karlstads kommuns sätt att kommunicera har inte förändrats sedan de två veckorna innan krisen 

i maj 2011 till de två veckorna som undersöktes i slutet av december samma år. Då som nu 

handlar det om att informera om olika saker, föra dialog med medborgarna och uppmuntra till 

interaktivitet på olika sätt.  

 

Ett exempel som fångar in dessa tre sätt att kommunicera är följande skärmdump. Kommunen 

informerar om hur skadliga ämnen kan spridas när skräp och avfall eldas upp. Värt att notera är 

hur snabbt medborgaren får svar på sin fråga och vem från kommunen som svarar. Det är inte 

vem som helst utan istället en informatör med god kännedom gällande den här typen av frågor. 

 

 

 

Denna skärmdump kan ses som ett typiskt exempel på hur kommunen kommunicerar via 

Facebooksidan. Antigen informerar kommun om något som de anser vara av värde för 

medborgarna, besvarar frågor som medborgarna ställer, uppmuntrar medborgarna att agera på ett 

visst sätt eller en kombination av dessa tre sätt att kommunicera på sidan. Utifrån de två 
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kvalitativa innehållsanalyserna som har gjorts, verkar den här typen av kommunikation ha 

förblivit oförändrad mellan de två olika perioderna som undersöktes. 

 

Det är viktigt att visa att kommunen är aktiv och kommunicerar på sidan enligt Granqvist, att 

"alltid finnas där" och att den mest lämpade personen ska besvara frågorna som ställs. Det här 

brukar vara fallet även även om det finns vissa undantag. Ibland händer det att kommunen missar 

att svara på inlägg, vilket i vissa situationer skulle kunna tolkas negativt av medborgarna. 

 

I exemplet nedan som är från 13:e december 2011 har medborgaren inte fått svar på sin fråga om 

skräpet som ligger i Klarälven längst Älvgatan. Medborgaren undrar när det ska plockas bort från 

älven och vem som har ansvaret att plocka bort det. Kommunen skulle återkommit med ett svar 

den 5:e december men det blev aldrig så. Ungefär en timme efter att medborgaren skrev inlägget 

och påminde kommun om att de hade glömt att svara på frågan, svarar enhetschefen för natur- 

och parkenheten på frågan. Medborgaren verkar vara nöjd med svaret och verkar inte heller vara 

särskilt upprörd över att det tog mer än en vecka för att få svar från kommunen. Om en liknande 

miss hade gjorts när läget var mer akut då hade det varit andra reaktioner.  

 

 

 

Ibland kan det verka som att kommunen bjuder in till dialog men att de inte sen inte följer upp 

när medborgarna svarar. Ett sådant exempel är när kommunen bjuder in till dialog med frågan 

"Vad ska du göra i helgen?". De följde dock inte upp med varken egna kommentarer eller "likes", 

till medborgarnas kommentarer. Frågan är då hur inbjudande inlägget verkligen är. 
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Enligt Granqvist skriver kommunen ca 2-3 inlägg om dagen och medborgarna skriver gemensamt 

runt 15-20 inlägg varje dag. Även om 15-20 inlägg om dagen är något av en överdrift, så stämmer 

det att medborgarna står för majoriteten av inläggen på kommunens Facebooksida. Dialogen på 

sidan är inte begränsad till bara mellan organisation och medborgarna. I många fall fungerar sidan 

som ett forum där medborgarna kan föra dialog med varandra och inte bara med kommunen. 

 

Ett vanligt fenomen är "mini-debatter" som uppstår mellan medborgarna. De tenderar att hålla 

en god debatt-ton och spårar sällan ut till att handla om något helt annat. Granqvist anser att det 

kan bero på en av orsakerna till att medborgarna är med på Facebooksidan: 

 

"Där finns det någonting som gör att man håller dialogen väldigt öppen och ärlig men också konstruktiv, som sagt 

och man är där för Karlstads bästa känner jag, ..." 

 

Debatterna kan uppstå när kommunen informerar om något som medborgarna har delade 

meningar om eller när en medborgare framför kritik i form av ett inlägg, som inte delas av andra. 

Ett sådant exempel är skärmdumpen nedan. Kommunen informerar om en manifestation för 

mångfald, vilket vissa medborgare kritiserar och i sin tur blir dessa kritiserade av andra 

medborgare. En debatt om mångfald uppstår, som avslutas efter 23 utförliga kommentarer från 

medborgare med olika åsikter. Kommunen förhåller sig passivt till dialogen mellan medborgarna, 

de varken kommenterar eller gillar inläggen som medborgarna skriver. 
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Enligt Granqvist behöver inte kommunen alltid agera när en debatt uppstår på sidan utan kan 

tjäna mer på att förhålla sig passivt till den, då medborgarna kan stå till svars gentemot varandra. 

Att lägga sig i riskerar att störa debatten och skulle kunna tolkas som att kommun väljer sida, 

istället för att förhålla sig neutralt: 

 

"...du behöver inte alltid in och peta, det kan vara så att medborgarna själva kan stå för svar gentemot varandra" 

 

Även om kommunen inte deltar i debatten, är det viktigt att följa hur den utvecklas. Ibland måste 

kommunen agera på något sätt. Kommunen ser inte Facebooksidan som ett forum för politik 

och förhåller sig rätten att plocka bort vissa typer av inlägg, exempelvis sådana som skulle kunna 

uppfattas som kränkande eller rasistiska. Debatten om mångfaldsmanifestationen kan ha varit ett 

sådant tillfälle då något inlägg togs bort enligt Granqvist, som menar att detta är kommunens 

skyldighet. Detta är dock något som händer väldigt sällan. Ibland är det svårt att fatta sådana 

beslut och då behöver kommunen följa hur debatten utvecklas mer noggrant: 

 

"...om det är någon som skriver något rasistiskt eller stötande på det sättet så är det vår skyldighet att ta bort det, 

men här är man i gränslandet ganska ofta och därför måste vi vara där hela tiden och följa hur dialogen utvecklar 

sig, för det kan ju också komma motkrafter..." 
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4.3 Förväntningar 

Mer än åtta av tio (84,8 %)anser att en offentlig förvaltning som Karlstads kommun har en 

skyldighet att finnas där deras medborgare finns, exempelvis på Facebook. 14 stycken (13,6 

procent) höll inte med och tolv stycken (11,7 procent) valde "Vet ej" som alternativ. Detta skulle 

kunna jämföras med Granqvists  syn på varför kommunen ska finnas på nya mediekanaler som 

Facebook: "...att kommunicera i takt med tiden där medborgarna är istället för att de ska behöva 

komma till oss och till våran hemsida....".  

 

 

Figur 3:1 - Om en offentlig förvaltning har en skyldighet att finnas där deras medborgare finns. 

 

En majoritet av respondenterna (88,3 procent) anser att Karlstads kommun uppfyller deras 

förväntningar gällande medborgarservice, genom att vara på Facebook. De resterande valde 

"Nej" eller främst "Vet ej" som svarsalternativ. Eftersom det var ett medvetet val att inte ha med 

några öppna frågor så hade dessa respondenter inte någon möjlighet att utveckla sina tankar kring 

medborgarservicen. Dessutom så var väldigt få respondenter som tyckte det jämfört med de som 

var nöjda. Nio stycken (8,7 procent) valde "Vet ej" som alternativ. Detta kan tolkas på olika vis. 

Det skulle kunna innebära till exempel att respondenten inte anser sig ha spenderat tillräckligt 

mycket tid på Facebooksidan för att besvara frågan. 

 

Något som kom upp under intervjun var vilka följder som bra kommunikation för med sig. 

Förutom att medborgarna får en bättre bild av kommunen, är det även möjligt att de får ännu 

högre förväntningar på kommunen. 
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Enligt Granqvist går det att se att medborgarna får ett större förtroende för kommunen tack vare 

kommunikationen på Facebooksidan. Det kan vara under en kris där kommunens sätt att 

kommunicera gör att medborgarna får ett större tålamod och har mer tilltro om att kommunen 

kommer lösa problemen som finns. Ett sådant exempel var under krisen i maj 2011 då en mindre 

vattenläcka upptäcktes, när de flesta trodde att krisen var över. Folk blev inte lika upprörda som 

tidigare. Enligt Granqvist berodde detta dels på att vattenläckan var mindre men även tack vare 

kommunikation vid den större vattenläckan. Men Granqvist menar även att bra kommunikation 

har gjort det lättare att få reda på kriser som berör andra medborgare än besökaren: 

 

"Så förtroendet ökar ju, samtidigt som det man ser med vår stora Facebooksida som väldigt många är med på, så 

ser man generellt sett kriser och störningar som inte gäller generellt sett mig. ....innan jag var med på Facebook, då 

fick jag ju bara reda på det kanske om det gällde min fastighet. Nu ser jag hela Karlstads småkriser...." 

 

En följd av detta kan vara att medborgarna får en skev bild av verkligheten då det kan ge 

intrycket att det läcker mer än vanligt, även om det inte är fallet. Istället har kriser som tidigare 

inte hade varit synliga för vissa medborgare, uppenbarats på forumet som Facebooksidan är. 

Detta tack vare inlägg från andra medborgare eller kommunen. Att medborgarna blir mer 

upplysta om helheten ihop med att kommunen kommunicerar på ett bra sätt, kan leda till att 

ännu större krav på kommunens kommunikation menar Granqvist: 

 

"...vilket vi ibland får till oss då alltså "men Gud, ska ni inte byta ut det där nätet, det läcker ju som ett såll" 

eller vad man ska kalla det, lite grann åt det hållet. Och det har ju inte varit så att det har börjat läcka mer, men 

på grund av att vi är så duktiga på att informerat nu så får vi det lite grann emot oss på det sättet. Folk blir mer 

upplysta av helheten." 

 

Ett annat fall där medborgarnas förväntningar och upplevelse är avgörande, är vid 

kommunikation efter den värsta delen av en kris. Tiden som efterkrisarbetet pågår varierar från 

fall till fall. Måttstocken för när kommunen kan "återgå till det vanliga" är antalet frågor relaterade 

till krisen blir färre och färre enligt Granqvist. Bemanningen kan minska då och det blir inte lika 

akut att svara på frågor när de ser att medborgarna inte behöver få svar så snabbt, utan 

kommunen återgår till sitt mål om att besvara alla frågor inom 24 timmar. Enligt Granqvist är det 

medborgarna som bestämmer när krisen är avslutad: 

 

" Den avslutas ju inte förrän medborgarna slutar att fråga om den. Det är då den har avslutats." 
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Innan krisen kan ses som avslutad finns det fortfarande saker som kommunen bör informera om. 

I exemplet nedan informerar kommunen om något som är mycket relevant i efterkrisfasen vid en 

vattenläcka, nämligen att vattnet inte behöver kokas längre. Att påminna om information som 

kommunen har publicerat på Facebooksidan är något som många medborgare förmodligen 

förväntar sig att kommunen ska göra. Kommunen tackar för hjälpen som de fick av medborgarna 

som verkat villiga att hjälpa till: 

 

 

 

När kommunen vill avsluta efterkrisarbetet och upplever att medborgarna inte har fler frågor om 

krisen, så kan de framföra det som de har gjort i exemplet nedan. I enlighet med vad Granqvist 

nämnde om att krisen är över när medborgarna slutar fråga om den, så avslutar kommunen 

efterkrisarbetet drygt åtta dager efter vattenläckan upptäcktes. Facebook har varit en viktig kanal i 

krisarbetet för tvåvägskommunikation, enligt kommunen: "Facebook har hjälpt oss att både nå ut 

och få information ifrån dig som berörts av läckan": 
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4.4 Förtroende 

Vid scenariot att en kris skulle inträffa i kommunen, angav nästan nio av tio (88,3 procent), att 

det är mycket eller ganska sannolikt att de skulle vända sig till kommunens Facebooksida innan 

de vänder sig till en annan källa. Väldigt få valde något av de andra alternativen. Sju stycken (6,8 

procent) valde "Vet ej". Det kan vara svårt att besvara frågan om man inte har varit i en sådan 

situation eller har svårt att tänka sig det scenariot. När det gäller frågan om kriskommunikation, 

hade mer än sex av tio (61,2 procent) av respondenterna tagit del av information via Karlstads 

kommun vid exempelvis den senaste vattenläckan i maj 2011. Nästan en tredjedel (31.1 procent) 

hade inte gjort det. 

 

 

Figur 4:1 - Hur sannolikt är det att du vid en kris i kommunen, skulle vända dig till kommunens Facebooksida för 
information innan du vänder dig till någon annan källa t.ex. nätupplagan av en tidning? 

 

I enkätundersökningen ställdes frågan om respondenterna hade tagit del av information från 

Karlstads kommun via Facebooksidan vid en kris. 64 respondenter (61,2 procent) svarade att de 

hade gjort det. Nästan en tredjedel (31.1 procent) hade inte det. Respondenterna var generellt sett 

nöjda med kommunikationen vid krisen. 64 respondenter (62,1 procent av alla respondenter) 

ansåg att kommunens uppfyllde deras behov helt eller till stor del. Två stycken (2 procent) var 

inte lika positivt inställda. Respondenterna som inte hade tagit del av informationen vid en 

krissituation eller som inte kom ihåg om de hade gjort det, ombads välja alternativet "Inget svar". 

Dessa var sammanlagt 36 stycken (35 procent). 
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Figur 5:1 - Hur de värderar informationen som de fick i krissituationen. 

 
När den värsta delen av krisen är avklarad, då kan efterkrisarbetet börja. För kommunens handlar 

det mycket om att informera om läget, besvara vanliga frågor som "När kan vi sluta koka 

vattnet?". Skärmdumpen nedan är ett typiskt exempel på detta: 

 

 

 

I efterkrisstadiet handlar det även mycket om att på öppet vis redogöra olika aspekter gällande 

krisen. Enligt Granqvist är det viktigt att upprätta förtroendet hos medborgarna för kommunen 

genom att informera om orsaken till krisen, vad som har gjorts för att lösa den och vad som 

kommer att göras för att motverka något liknande i framtiden: 
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 "...efter krisen handlar det även om, tycker jag, om att upprätta förtroendet för det som krisen handlade om. Om 

det är nånting som har gått sönder så måste man tala om hur man har tagit om för det så att det inte ska hända 

igen." 

 

Av de respondenterna som hade tagit del av Karlstad kommuns information via Facebook i 

samband med en kris, ansåg 56 stycken att kommunen följde upp med relevant information i 

efterkrisskedet. De som inte hade tagit del av Karlstads kommuns information under eller efter 

en kris ombads välja "inget svar" på den här frågan. Totalt var det 36 stycken respektive 40 på 

nästa fråga som gjorde det. Dessa har inte inkluderats i cirkeldiagrammen nedan för att kunna ge 

en bättre överblick över hur respondenterna som har tagit del av information har svarat.  Antalet 

som har valt "Vet ej" är fler än tidigare. Detta skulle kunna bero på att det är lättare att komma 

ihåg kommunikationen vid själva krisen än i efterkrisfasen och att respondenterna av osäkerhet, 

har valt att de inte vet. 

 

 

Figur 6:1 - Om kommunen följde upp med relevant information efter krisen. De som svarade Nej/Vet ej på fråga 7 skulle 
välja alternativet "Inget svar". 

 
Enligt webbenkätundersökningen bidrog kommunens sätt att kommunicera under och efter 

krisen till att majoriteten av respondenterna fick ett ökat förtroende för kommun, 54 personer 

ansåg att de hade fått ett ökat förtroende för kommunen tack vare kommunikationen  före och 

under krisen. Fem respondenter svarade att de inte hade fått ett ökat förtroende för kommunen, 

vilket lika gärna kan betyda att deras grad av förtroende har förblivit oförändrad. 
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Figur 7:1 - Om kommunikationen under och efter krisen, bidrog till ett ökat förtroende för kommunen. 

 

4.5 Ömsesidighet 

Den viktigaste lärdomen efter att ha funnits på Facebook i ett och halvt år var att komma ihåg på 

vems villkor som kommunikationen förs, anser Granqvist. För att Facebooksidan ska vara till 

ömsesidig fördel ska medborgarna välja kommunen och inte tvärtom: 

 

" Det som vi har lärt oss ännu mer det är ju att det handlar om att vara där på medborgarnas villkor, att föra en 

dialog som gör att du känner att du vill vara med. Du väljer oss, det är inte vi som väljer medborgarna i det här 

fallet och då gäller det att vara där med nyttiga grejer" 

 

Under de två veckorna som kommunikation på Facebooksidan dokumenterades i realtid var det 

ett inlägg som skiljde sig märkbart från resten och som kan kopplas till det tidigare citatet. Den 15 

december frågade kommunen vilka artister som medborgarna skulle vilja se på Putte i Parken, en 

musikfestival som 2012 arrangerades för första gången i Karlstad. Inlägget blev väldigt populärt i 

förhållande till andra inlägg under samma period. Runt 30 medborgare skrev vilka artister de ville 

se och 37 stycken gillade inlägget. Karlstads kommun tackade för förslagen och kallade 

medborgarna för "fantastiska": 
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Inlägget och responsen som följer är till ömsesidig fördel. Medborgarna kan önska artister som 

de vill se och Karlstads kommun kan marknadsföra Putte i Parken. Denna slutsats är rimlig att 

dra utifrån att kommunen är inblandade i utförandet av festivalen och för att göra det måste de 

informera om något som är intressant för medborgarna i kommunen: 

 

"...så finns det andra inlägg som är väldigt mycket kommenterade, till exempel när vi frågade vad man ville se för 

artist på Putte i Parken i sommar....som kommunen är iblandade i och det fick ju väldigt mycket kommentarer." 

 

Ett annat exempel som exemplifierar på vems villkor som Facebooksidan finns, är inlägget när 

Facebooksidan hade fått  10.000 medlemmar. Kommunen menade att detta var tack vare 

medborgarna som sidan hade blivit ett forum för dialog och information. Väldigt många 

medborgare gillade inlägget. Det som Granqvist nämnde om att vara där på medborgarnas 

villkor, förtydligas ännu mer genom att skriva "Vi tror att du uppskattar det och vi kommer att 

fortsätta möta dig här så länge du är kvar": 
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För att kommunens ska kunna använda Facebooksidan för det som Granqvist nämnde tidigare, 

måste kommunen först övertyga medborgarna om att de har nytta av sidan. 

 

Tvåvägskommunikationen som Facebooksidan möjliggör kan vara till ömsesidig fördel även vid 

en kris. Enligt Granqvist är Facebook ett viktigt komplement till andra kanaler för Karlstads 

kommuns kriskommunikation som får en mer central roll när det blir svårare att kommunicera i 

andra kanaler. Att det går att kommunicera i realtid med medborgarna är, enligt Granqvist, en 

viktig faktor som bidrar till att medborgarna blir nöjda och som underlättar för kommunen. 

Granqvist menar att kommunen kan få en bättre förståelse för vad medborgarna vill veta om 

krisen och sedan använda det som underlag för kommunikationen i andra medier:  

 

"...vi är där och svarar hela tiden, då är det inte nästa dag det handlar om för då sitter ju nån bakom datorn och 

svarar, och har kontakt med linjen bakom som är ute och grejar och kan få facebookdialogen som underlag till 

hemsidan, vad är det som folk undrar över och ut i tidningarna med det och så vidare." 

 

Under krisen i maj 2011 bad kommunen vid ett tillfälle medborgarna om hjälp, för att lösa ett 

problem. Det var en sorts "hjälp oss att hjälpa er"- förfrågan som var till ömsesidig fördel. 

Kommunen ville veta var det fanns vatten i bostadsområdet Rud och bad medborgarna att skriva 

detta som en kommentar till inlägget.  

 

 

 

Detta var ett av få tillfällen då kommunen frågade om hjälp att lösa ett problem under 

vattenläckan i maj 2011. Antalet respondenter som har kommenterat inlägget är relativt många 

jämfört med andra inlägg under samma period. Då inlägget och interaktionen förmodligen 

upplevs vara till ömsesidig fördel är detta förståligt.  
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4.6 Lojalitet 

Ett intressant fenomen som har uppenbarats under studiens gång har varit när vissa medborgare 

tar sig an andra medborgare som kritiserar kommunen. Det brukar ofta vara under eller efter en 

kris. Krisen går emot de förväntningar som vissa medborgare har och dessa tar sedan ut sin ilska 

på kommunen. Enligt Granqvist händer det ibland att andra medborgare bemöter kritik åt dem: 

 

" Ja, det gör de. Det är det som är en av fördelarna med Facebook. Att är det så att nån ger kritik som någon 

annan inte tycker stämmer eller är obefogad, så svarar den hur den tycker vilket ledar till att det hela blir lite mer 

nyanserat och konstruktiv, till skillnad kan man säga till enstaka insändare i tidningen. 

 

Ett sådant exempel är skärmdumpen nedan, där en medborgare kristiserar kommunen. Två andra 

medborgare bemöter kritiken. Den utförliga kommentaren som kommer på slutet skulle kunna 

ha varit något som en kommunanställd skulle kunna skriva för att bemöta kritiken. Det finns fler 

liknande exempel där kritik riktad mot kommunen bemöts på ett liknande sätt av andra 

medborgare.  
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5. Analys 

I denna del kommer resultatet från de kvalitativa och kvantitativa delstudien att analyserar 

utifrån studiens teoretiska ramverk. 

 

5.1 Facebooksidans roll för kriskommunikationen 

Facebooksidan fyller en viktig roll för Karlstads kommuns kriskommunikation oavsett om det är 

före, under eller efter en kris. Innan en kris inträffar kan kommunen använda sidan för att göra 

en omvärldsanalys av potentiella kriser och även ägna sig åt riskkommunikation. När krisen väl 

inträffar är det en bra kanal för att få en lägesbild över situationen, ge ut information, besvara 

frågor och bemöta kritik. När den värsta krisfasen är avslutad erbjuder sidan ett möjlighet att 

återställa förtroendet för kommunen bland medborgarna. Detta görs genom att förklara vad 

kommunen har gjort för att åtgärda problemet, hur man ska undvika att detta händer i framtiden 

och för att besvara frågor från medborgarna. Med detta så följer de i stora drag Coombs (2011) 

rekommendationer för kriskommunikation via sociala medier i olika krisskeden. 

 

Enligt Tommy Granqvist blir Facebooksidan ett viktigt komplement till kommunens ordinarie 

kriskommunikation i andra kanaler. Det är först när det blir svårare att kommunicera i andra 

kanaler som sidan får en mer betydande roll. Ser man till möjligheterna som informanten beskrev 

i intervjun, resultatet från de andra delstudierna och forskningen kring sociala mediers 

möjligheter så är det svårt att kalla sidan för enbart ett viktigt komplement. Användare tenderar 

att spendera mycket tid på social medier som Facebook och det är något som ökar drastiskt vid 

en kris.  

 

Ett av sociala mediers viktigaste attribut är att det underlättar tvåvägskommunikation. Båda 

parterna kan enkelt skicka information och få svar tillbaka enligt Coombs (2011). Utifrån 

resultatet från de olika delstudierna så går det att utkristallisera några punkter som till stor del är 

tack vare Facebooksidans tvåvägskommunikation. Några av dessa är: 

 

 Att kommunen kan få det lättare att göra en analys av hur allvarlig krisen är, genom att 

medborgarna delar med sig av sin situation och talar om var det till exempel saknas 

vatten. 

 Vanliga frågor som medborgarna har funderingar kring kan fungera som ett underlägg för 

kommunikationen i andra kanaler. 
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 Eftersom alla kan se det som skrivs på sidan så minskar chansen att samma frågor ställs 

flera gånger. Om det sker, kan andra medborgare hjälpa till och hänvisa till tidigare inlägg. 

 Kommunen kan få svar snabbt och på en plats när de ber om hjälp, exempelvis var det 

finns vatten så att de kan lokalisera en läcka.  

Det är svårt att se via vilken annan kanal som detta är möjligt i samma utsträckning där det 

saknas möjlighet till samma grad av interaktivitet och deltagande. 

 

Facebooksidan har en betydande roll även när den värsta krisfasen är avklarad. Enligt Coombs 

(2011) är detta ett bra tillfälle att bygga en större trovärdighet innan en ny kris inträffar, genom ge 

uppdateringar och besvara eventuella frågor. Det är även ett bra tillfälle för att få bättre kontakt 

med medlemmar som har gått med på sidan under krisens gång.  Det kommer en punkt då 

organisationer vill gå vidare och informera om annat för att visa att krisen är över. 

Karlstads kommuns sätt att kommunicera efter en kris stämmer väl överens med Coombs (2011) 

rekommendationer, till exempel att komma med uppdateringar om läget efter krisen och svara på 

eventuella frågor. När det inte finns något mer att informera om och främst när det slutar komma 

in frågor om krisen, så väljer de att gå vidare och informera om annat. 

 

Något som har en betydelse för att relationer ska utvecklas är att det går att integrera på 

Facebooksidan menar Winters m.fl. (2009). Det kan vara att bjuda in till dialog med 

medlemmarna. Ett sådant exempel är när de frågade var det fanns vatten så att de kunde 

lokalisera en vattenläcka. Återigen sker kommunikation till en ömsesidig fördel, medborgarna 

ställer gärna upp när kommunen erbjuder de chansen att snabbare få sitt vatten tillbaka. 

 

5.2 Facebooksidans roll för att hantera medborgarrelationer 

Anledningen till att Karlstads kommun har varit så framgångsrika på Facebook har enligt Tommy 

Granqvist  att göra med ett ord: dialog. Facebooksidan ska vara en möjlighet för medborgarna att 

lättare komma närmare kommunen som de träffar varje dag i olika sammanhang. 

Kommunikationen som uppstår mellan båda parterna är verktyget som används för att bygga, 

vårda och underhålla relationerna med medborgarna. 

 

Inom relationship management, värderas värdet av kommunikationen baserat på hur väl det 

bidrar till kvaliteten i relationen mellan organisationen och deras målgrupp (Dozier, 1995 ; 

Ledingham, Bruning, 1998). I det här fallet är det hur väl kommunikationen bidrar till 
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hanteringen av medborgarrelationerna och förtroendekapitalet, som ofta är en följd av goda 

relationer. Utifrån resultaten från de tre delstudierna bidrar Karlstads kommuns sätt att 

kommunicera på Facebook till att kommunen och medborgarna kommer varandra närmare. Det 

finns många exempel på detta exempelvis berömmen och uppskattningen som båda parterna ger 

varandra på sidan, eller att 77,7 % av respondenter upplevde att kommunen söker dialog med 

medborgarna och att lika många var nöjda med den.  

 

Enligt Littlejohn (1992) definieras inte en relation så mycket utifrån vad som sägs utan istället av 

parternas förväntningar på ett beteende/uppförande. Om förväntningarna uppfylls eller ej är 

avgörande för om relationen ska bli en framgångsrik och långvarig eller misslyckad och kortvarig. 

Majoriteten av respondenterna i webbenkätsundersökningen ansåg att kommunens 

kommunikation på Facebooksidan uppfyller deras förväntningar gällande medborgarservice och 

att de informerar om relevanta saker i deras roll som kommun. Majoriteten ansåg också att 

Karlstads kommun har en skyldighet att som offentlig förvaltning finnas där deras medborgare 

finns. Kommunen tycks dela den här åsikten.  

 

En viktig del av Facebooksatsningen var att göra det lättare för medborgarna och kommunen att 

nå varandra. Det ska bli lättare för medborgarna att följa vad kommunen gör och kommunen i 

sin tur kan använda Facebook som ett forum för att kunna informera, föra dialog och skapa 

längre relationer. Enligt Ledingham och Bruning (1998) är ömsesidighet, nyckeln till goda och 

längre relationer med medborgarna. Det ska finnas en ömsesidig fördel med relationen om den 

ska bli lyckad. Genom att kommunen finns på Facebook och medborgarna är medlemmar på 

deras sida, så tjänar båda på relationen. Detta är något som kan kopplas till Citizen relationship 

management, en strategi som möjliggörs via teknologi och med ett brett medborgarfokus. En 

mottaglig, lättillgänglig och medborgarfokuserad offentlig förvaltning som möjliggör deltagande 

kan skapa en medborgarrelation som stärker demokratin och legitimerar dess roll menar 

Schellong (2007). CiRM är mer inriktad på envägskommunikation och e-tjänster än på 

tvåvägskommunikation och sociala medier som Facebook. Trots detta går det att se en del 

likheter. 

 

CiRM försöker integrera medborgarna in i den offentliga förvaltningen och uppmuntra 

medborgerligt deltagande på två sätt. Dels genom envägskommunikation med medborgarna och 

återkoppling/klagomål gällande främst förvaltningens service och tjänster men även gällande 

politiska beslut (Schellong, 2007). Det handlar om en sorts kommunikation mellan förvaltning 
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och medborgare. I Facebooksidans fall handlar det mer om en aktiv dialog mellan de båda 

parterna men samma princip skulle kunna fungera i praktiken på sidan. Det kan vara genom att 

kommunen frågar vilka artister som medborgarna vill se på Putte i Parken 2012, med mera. 

 

Det andra sättet är genom självservice/samverkan som hjälper den offentliga förvaltningen 

genom att medborgarna kan klara av sina ärenden på egen hand, utan den offentliga 

förvaltningens hjälp. Desto mer standardiserade tjänsterna blir desto mer pengar kan 

förvaltningen spara eftersom medborgarna gör jobbet. Om dessa tjänster organiseras väl så kan 

det bidra till att medborgarna blir ännu nöjdare med förvaltningen. Samtidigt kan de få motsatt 

effekt om något inte funkar som de ska menar Schellong (2007). Detta är en typ av tjänst som är 

mer vanlig på hemsidor som e-tjänster.  

 

I dagsläget har kommunens Facebooksida inga sådana tjänster men det kan komma att utvecklas i 

framtiden. Enligt Tommy Granqvist kan nästa steg för Facebook och organisationers 

användande av mediet, vara att det finns några flikar vid sidan av den samlade loggen där 

medborgarna kan gå till utan att lämna sidan men kan exempelvis göra en felanmälan. Det 

handlar om att lättare kunna kategorisera innehållet i flödet, istället för att allt kommer på samma 

plats.  

 

På så sätt kan man säga att Facebook skulle kunna komma närmare Schellongs (2007) definition 

av CiRM, med en liknande typ av medborgerligt deltagande. Frågan är då om CiRM kommer 

anpassas till Facebook eller vice versa. Förmodligen kommer CiRM anpassas till mediet då 

fördelen med Facebook är möjligheten till tvåvägskommunikation mellan kommun och 

medborgare. 

 

5.3 Andra följder av närvaron på Facebook 

Vid vattenläckan 2010 fanns ingen officiell Facebooksida utan kommunen förlitade sig mer på 

etermedia och hemsidan, det vill säga envägskommunikation. Efter att ha startat den officiella 

sidan i september 2010 lyckades man under månaderna innan krisen, etablera en närvaro på 

Facebook dit medborgarna visste att de kunde vända sig för information och kontakt. Att 

majoriteten av respondenterna i webbenkätundersökning svarade att det var väldigt sannolikt att 

de skulle vända sig först till kommunens Facebooksida innan de vänder sig till en annan källa, 

betyder mycket. Det tyder på att det finns ett förtroende bland medborgarna och att kommunen 

har ett förtroendekapital som de bör vårda varsamt om de vill behålla det. 
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Enligt Coombs (2011) tenderar kriser att gå emot de förväntningar som olika intressenter har på 

hur en organisation bör agera. Detta kan i sin tur leda till att intressenterna blir arga och 

upprörda, vilket kan skada organisationens förhållande till intressenterna och organisationens 

rykte. Det är inte ovanligt att medborgarna klagar vid en kris då de förväntar sig att allt ska funka 

som det ska. Däremot är det intressent att se hur många som tar kommunens parti och bemöter 

kritiken åt dem, vilket är något som inträffar i alla olika krisskeden. Detta skulle kunna bero på att 

en sorts lojalitet har skapas när vissa förväntningar uppfylls.  

 

Enligt Ledingham och Bruning (1998) går det att se ett samband mellan en organisations 

engagemang för en grupp, i det här fallet medborgarna i kommunen, och stödet som 

organisationen får tillbaka. Organisationens agerade kan leda till en lojalitet hos målgruppen 

gentemot organisationen. Det är svårt att säga om i vilken grad den här sortens lojalitet finns 

bland medborgarna på Karlstads kommuns Facebooksida men det går att se att många är villiga 

att ta kommunens parti och försvara dem när de blir kritiserade.  

 

En annan intressent följd av kommunens närvaro på Facebook, är dialogen som uppstår mellan 

medborgare i form av vanliga samtal eller debatter. Det är ett av få tillfällen som kommunen intar 

en mer passiv hållning till medborgarnas inlägg, speciellt när det är folk som debatterar. Tommy 

Granqvist menar att man behöver inte alltid in och peta, utan det kan vara bättre att låta 

medborgarna diskutera istället. Huruvida detta är till ömsesidig fördel för båda parter går att 

diskutera. Det kan vara så att medborgarna numera har förväntningar på att kommunen ska vara 

passiv vid såna tillfällen. Som Littlejohn (1992) skriver är en relation inte definierad så mycket 

utifrån vad som sägs utan just på parternas förväntningar på ett beteende/uppförande. Om 

förväntningarna uppfylls eller ej är avgörande för relationens kvalité. Att inte lägga sig i är kanske 

det bästa. 

 

Något som även kan bottna i förväntningar är medborgarna blir mer medvetna om helheten när 

de får reda på problem som andra medborgare har, vilket kan leda till en skev bild av verkligheten 

och större förväntningar på kommunikationen och organisationen. Detta är något som nämns 

sällan, om någonsin, som en eventuell nackdel med att finnas på Facebook.  Det bottnar i 

Coombs (2011) idé om att kriser går emot de förväntningar som olika intressenter har och hur 

detta påverkar relationerna mellan organisation och deras intressenter. Trots denna potentiella 

nackdel verkar det vara något som kommunen är villig att riskera.  
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6. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Karlstads kommun använder sig av Facebook 

för att hantera medborgarrelationer i olika krisskeden, vad kommunen ser som de främsta 

för- och nackdelarna med Facebooknärvaron samt undersöka hur medborgarna upplever 

Karlstads kommuns sätt att kommunicerar via Facebooksidan i olika krisskeden, i synnerhet 

vid vattenläckan i maj 2011. 

 

 Hur kommunicerar kommunen via sin Facebooksida i olika krisskeden? 

Det viktigaste att ha i åtanke innan en kris inträffar är att vara aktiv och på så sätt etablera en 

känd närvaro på Facebook, dit medborgarna kan söka sig till och där kommunen kan 

kommunicera med medborgarna. Kommunen använder Facebook i olika syften bland annat för 

omvärldsanalys, information och marknadsföring. Det viktigaste är dock för medborgardialog, 

för att nå nya grupper och för att finnas där medborgarna finns. Medborgardialogen handlar om 

att vara på Facebook på medborgarnas villkor; att föra en dialog som medborgarna känner att de 

vill och kan vara delaktiga i. Detta görs genom ett bra bemötande, relevant information och 

uppmaning till delaktighet på sidan. På så sätt kan ett förtroende skapas för kommunen.  

 

När en kris väl inträffar handlar det om skapa en gemensam lägesbild över händelsen. Det som är 

relevant för båda parterna i inledningsfasen är att ta reda på om krisen bara påverkar vissa 

personer eller även andra delar av kommunen. För kommunens del handlar det om ständig 

kommunikation med medborgarna, att ge uppdateringar och besvara frågor. Dialogen med 

medborgarna på Facebook kan för kommunens del vara ett underlag till informationen som 

skickas ut i andra kanaler, då de kan få en överblick kring vad medborgarna vill ha mer 

information om. För att behålla medborgarnas förtroende handlar det om vara öppen angående 

krisen och föra en tät dialog med hög frekvens på Facebook. Detta ökar chansen att 

medborgarna vänder sig till kommunens Facebooksida för att få information, istället för någon 

annan källa. Många medborgare tyckte att informationen som de fick vid krisen i maj 2011 var 

mycket värdefull och gjorde att de fick ett ökat förtroende för kommunen. 

 

När krisen är avklarad handlar det om att upprätta förtroendet för det som krisen handlade om. 

Detta görs genom att tala om vad som var problemet, vad kommunen gjorde för att rätta till det 

och vad de ska göra för att det inte ska hända igen. Om kritik riktas mot kommunen ska den 

bemötas genom att förklara hur läget ser ut och vad man ska göra för att förhindra att det händer 

igen. När efterkrisarbetet räknas som avslutat är helt upp till medborgarna. Kommunens närvaro 
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på Facebook är i alla lägen på medborgarnas villkor. Medborgarna ansåg generellt sett att de fick 

ett ökat förtroende för kommunen tack vare kommunikationen efter krisen i maj 2011. 

 

 Vad är för- och nackdelarna med kommunens närvaro på Facebook enligt 

kommunen? 

Det finns betydligt fler fördelar med kommunens närvaro än nackdelar. Många av fördelarna som 

forskare inom kriskommunikation och relationship management menar är en följd av 

användandet av sociala medier tycks stämma. Det kan vara Coombs (2011) tes om sociala medier 

som ett bra verktyg för att skapa, behålla och förbättra relationen med publiken före, efter och 

efter en kris. Det kan även vara Ledingham & Brunings (1998) tes om att ett stort 

förtroendekapital kan leda till en sorts lojalitet hos gentemot organisation bland dess intressenter. 

Mediet underlättar även för tvåvägskommunikation och kommunen kan be medborgarna om 

hjälp för att underlätta sitt arbete. Kommunen kan grupper av medborgare mycket enklare via 

närvaron på Facebook och ägna sig åt en viktig del i deras jobb som kommun, medborgardialog. 

Samtidigt finns det vissa nackdelar bland annat att bra kommunikation kan leda till ännu högre 

förväntningar på kommunikationen och organisationen. När dessa förväntningar inte blir 

uppfyllda så skulle det kunna leda till att medborgarna blir besvikna och relation till kommunen 

försämras.  En följd av bra kommunikation är även att medborgarna får en bättre bild av 

helheten gällande vissa saker i kommun, som kan tolkas på olika sätt. Det skulle även kunna bidra 

till en skev bild av verkligheten som ger intrycket att det är värre än det egentligen är. 

 

 Hur upplever medborgarna Karlstads kommuns sätt att kommunicera via 

Facebooksidan i olika krisskeden, i synnerhet vid vattenläckan i maj 2011? 

Den främsta orsaken till att medborgarna har gått med på sidan är för att få information, följt av 

för att kunna kontakta kommunen samt för att visa sitt stöd för kommunen. De tycker att 

kommunen informerar om relevanta saker och anser att kommunen uppfyller deras förväntningar 

gällande medborgarservice, bland annat genom att finnas på Facebook. Deras bild av kommunen 

har förbättrats tack vare närvaron på Facebook och många har även fått ett större förtroende för 

kommunen. Medborgarna upplever att kommunen aktivt söker dialog och är nöjda med 

kommunikationen, så som den sker i dagsläget. Många tyckte att informationen som de fick vid 

krisen i maj 2011, var mycket värdefull och gjorde att deras förtroende för kommunen ökade. De 

ansåg även generellt sätt att de fick ett ökat förtroende för kommunen tack vare 

kommunikationen efter krisen i maj 2011. 
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Kommunens sätt att kommunicera stämmer till stor del väldigt bra överens med hur 

medborgarna vill bemötas på Facebook. Detta går att se då medborgarna är generellt sett nöjda 

med kommunikationen på Karlstads kommuns  Facebooksida, något som många visar öppet på 

sidan. Det går dock att se vissa saker som skiljer sig när kommer till hur kommunen 

kommunicerar och varför de använder Facebook som mötesplats. Ett sådant exempel är att den 

främsta anledningen till att medborgarna är med på Karstads kommuns Facebooksida är för att få 

information,  vilket skiljer sig från den främsta anledningen att kommunen finns på Facebook för 

att underlätta medborgardialog. Trots några sådana mindre skillnader så tycks närvaron på 

Facebook vara till ömsesidig fördel. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 

Kriskommunikation och relationsbyggande via sociala medier är två ämnesområde där det skulle 

kunna tillföras en hel del forskning.  

 

Denna studie har fokuserat på hur en offentlig förvaltning kommunicerar för att hantera sina  

medborgarrelationer i olika krisskeden. Det skulle kunna gå att undersöka andra typer av 

organisationer istället.  

 

Ett potentiellt forskningsobjekt skulle därför kunna vara att undersöka hur ett kommersiellt 

företag kommunicerar med sina medlemmar på Facebook före, under och efter en kris. Istället 

för att använda Citizen relationship management vars fokus ligger på medborgarservice,  används 

Customer relationship management där fokus är på relationen med kunderna. Alternativt skulle 

en liknande undersökning kunna göras där en ideell organisation utgör forskningsobjektet. 

 

 Något som sällan diskuteras är om det finns eventuella nackdelar för en organisation med att 

finnas på sociala medier. Under intervjun för denna studie kom det fram hur medborgarna blir 

mer upplysta kring helheten när de ser alla Karlstad kommuns småkriser, vilket skulle kunna leda 

till en skev bild av verkligheten. Om öppenhet och bra kommunikation på det här sättet kan leda 

till dåliga utfall för en organisation och i så fall hur dåliga utfall, är en intressant ämne att 

undersöka. Det skulle kunna ge en mer nyanserad bild av sociala mediers för- och nackdelar för 

en organisation.  
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9. Bilaga 1 

 

INTERVJUMANUAL 

 

Inledning: 

Berätta lite allmänt om er Facebook- satsning: 

 Hur länge den har varit i bruk?  

 Reaktionerna när ni skulle starta upp den? 

 

Före en kris: 

 Vad anser ni är det främsta syftet med att ha en Facebook-sida? Varför? 

(Är det främst för användarna eller för org.? Är det något som ni som kommun känner 

er skyldiga att ha?) 

 

 Hur skulle du beskriva informationen från er sida som organisation? Mer 

information än kommunikation? 

 

 Eftersträvar ni att bjuda in till dialog med användarna via ert sätt att 

kommunicera på Facebook-sidan eller är kommunikationen från er sida mer 

informativ? På vilket sätt? 

(Är det bara webb 2.0 i teorin men webb 1.0 i praktiken, gällande kommunikationen? 

Lyssnar de på användarnas åsikter och har de i åtanke längre fram? 

 

 Anser ni att ni har några skyldigheter gentemot de som gillar er sida och i så fall 

vilka? 

 

 Ni skriver att ni förhåller er rätten att ta bort inlägg som bryter mot vissa lagar 

etc. Hur ofta förekommer sådant? 

 

 När sker de största ökningarna gällande antalet "likes"? Någonting som ni håller 

koll på? 
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 Ni skriver att ni förhåller er rätten att ta bort inlägg som bryter mot vissa lagar 

etc. Är det något som förekommer ofta? 

 

 Vad anser ni vara det viktigaste att ha i åtanke när ni kommunicerar mot/med 

medborgarna på Facebook? 

 

Under en kris: 

 Hur viktig anser ni att er Facebook-sida är vid en krissituation? Varför? 

(Har sidan en central roll för org. kriskommunikationshantering och på vilket sätt?) 

 

 Vilka krav känner du att det blir kommunikationen från medborgarnas sida? 

Hur bemöter ni dessa? 

 

 Medveten passivhet från eran sida i vissa fall? Känner ni att medborgarna ibland 

gör er jobb åt er, gällande att informera/dementera information på sidan? Vad 

tror du att detta kan bero på? 

 

 Upplever ni att Facebook-sidan har skapat något mervärde för kommunikation 

på sidan under en kris? På vilket sätt? (T.ex. om två kriser inträffa inom kort tid, 

har kommunen sett att användarna har ett större förtroende och bättre tålamod den 

andra gången med tanke på hur kommunen skötte krisarbetet gången innan?) 

 

 Hur avgör ni när krisarbetet är avslutat? 

 

 Vad anser ni vara det viktigaste att ha i åtanke när ni kommunicerar mot/med 

medborgarna på Facebook vid en kris? 

 

Efter en kris: 

 Hur viktig anser ni att er Facebook-sida är efter en krissituation? Varför? 

 

 Vad anser ni vara det viktigaste att ha i åtanke när ni kommunicerar mot/med 

medborgarna på Facebook efter en kris? 
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 Hur bemöter ni eventuell kritik, efter en kris? 

 

 Medveten passivhet från eran sida i vissa fall? Känner ni att medborgarna ibland 

gör er jobb åt er, gällande att informera/dementera information på sidan? Vad 

tror du att detta kan bero på? 

 

 Upplever ni att Facebook-sidan har skapat något mervärde för kommunikation 

på sidan efter en kris? På vilket sätt? 

 

 Hur avgör ni när efterkrisarbet är avslutat? 

 

 Viktiga lärdomar gällande kommunikationen på Facebook, från de senaste två 

vattenläckorna, under och efter krisen? 

 

 

(Övrigt): 

 Hur har ni bemött kritiken som "Karlstad som huvudstad"- kampanjen har fått 

på nätet? Kritik på Facebook-sidan angående detta? (Hur rättfärdigar kommunen 

sitt agerande om medborgare ogillar att skattepengar användes för att betala 

kampanjen?) 

 

Avslutande frågor: 

 Karlstads kommuns Facebook-satsning ses av många som kanske den mest 

lyckande bland Sveriges kommuner. Sammanfatta vad du anser att det här beror 

på. 
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10. Bilaga 2 

Intervju med Tommy Granqvist, 21 december 2011, ca 30 minuter lång intervju. 

 

I: Dino Brdar, intervjuare. 

T: Tommy Granqvist, kommunikatör hos Karlstads kommun och huvudansvarig för 

kommunens sociala mediekanaler. 

 

I: Jag tänkte, inledningsvis, om du kunde berätta lite allmänt om er Facebooksatsning, hur länge 

den har varit i bruk och vilka reaktioner det var ni när valde att starta den. 

 

T: Mm.. vi startade den, den första september 2010 och det som hände innan vi startade vår 

Facebooksida var att, informationschefen egentligen, tog fram en strategi för sociala medier där 

Facebook var en del. Och den förankrades i högsta ledningen bland våra tjänstemän i kommun, 

bland förvaltningsdirektörer och vd:ar, och man kom överens om att den här vägen vi skulle gå. 

Och det vi satsade på var tre stycken kanaler, det var Facebook, Twitter och Youtube. Ehh, det 

finns väl 270 andra kanaler.. 

 

I: Mm.. 

 

T: men vi valde dem. Och det vi sa att vi skulle använda sociala medier till i stort, det kan du få 

på papper sen av mig, 

 

I: Mm 

 

T. Men det handlade om, vi ska använda det till medborgardialog, kriskommunikation, 

kommunikation och marknadsföring rent generellt, och omvärldsbevakning. Och det allra, allra 

viktigaste syftet till varför vi skulle vara där överhuvudtaget, vad ska kommunen göra i de sociala 

medierna egentligen kan man tänka och tro, det allra viktigaste anledningen var att  nå nya 

grupper, nå flera grupper av kommunmedborgare, och göra de med det kommunikationssätt och 

med de kanaler och på de platser där de befinner sig idag. För ungefär 10-15 år sen då räckte med 

en annons i tidningen så fick alla veta, idag är folk på så många olika ställen och tar, tar och 

hämtar information och inte minst att kommunicerar och tycker till. Så därför så, så var det ett av 

de viktigaste syftena; att kommunicera i takt med tiden där medborgarna är istället för att de ska 

behöva komma till oss och till våran hemsida, och läsa informationen och tycka till, så tar vi plats 
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i soffan hos dem i deras flöden av olika slag. Så det är bakgrunden till satsningen och det som 

startades allra först och som, utifrån att de kanske var enklast, det var en Twitter- kanal och en 

Youtube- kanal, startade sommaren 2010. 

 

I: (Ok) 

 

T: Sen startade vi Facebook som sagt, första september 2011, det var i samband att jag anställdes. 

Jag kommer från Vård och omsorg som kommunikatör och anställdes för att utveckla de sociala 

medierna. Min första tanke var; om det är nånstans som vi ska va så är det på Facebook därför  

det är där som medborgarna finns, de finns inte på Twitter idag,  

 

I: Nej.. 

 

T: och där finns de inte nu heller. Utan de finns på Facebook där redan då nästan halva 

befolkningen fanns och nu är vi drygt halva där. Och det vi startade med var en inspirationsdag, 

internt i kommunen, just därför att den interna förankringen bedömde jag, vara oerhört viktig. 

Att det här inte är något för en liten kommunikationsavdelning eller en person längst ut utan alla 

måste vara med på noterna, därför att dialogen kommer att involvera väldigt många fler än bara 

kommunikatörerna. Så närmare 100 personer kom på den här inspirationsdagen och det var allt 

ifrån lärare, förskollärare till chefer och utvecklare, kommunikatörer och så vidare... 

 

I: Mm.. 

 

T: alla som hade en tanke på det här att sociala medier kanske vore något för oss i vår 

verksamhet, i vår dialog med de vi tillför... 

 

I: Mm...ok 

 

T: och på den dagen så gjorde vi.. hade vi själva invigningen av Facebooksidan, vi hade smugit 

igång den nån vecka innan för att, bara kunna få 25 fans så vi kunde ge den ett användarnamn, 

enligt Facebooks regler och få upp den på banan så att vår kommundirektör kunde inviga den på 

den här inspirationsdagen.. 

 

I: - 
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T: genom att skriva ett inlägg. Och det so hände då var att tidningarna kom och skrev om det här 

och redan första eftermiddagen så var det väldigt många som kom in och började gilla och skriva. 

Äntligen, Gud vilken modern kommun, vad bra, nu kan vi få reda på saker här om  vår stad och 

vår kommun. Och vi hade som mål att vi skulle bli 1000 stycken under första halvåret, eftersom 

vi hade tittat på andra kommuner hur många de hade som hade varit igång ett tag...Västerås, 

Borås, Katrineholm, Eskilstuna...men det målet slog redan fredagen samma vecka, det här var på 

måndagen så vi fick oerhört gensvar direkt från våra medborgare om att det här var rätt väg att 

gå, det är här de vill möta kommunen. Så det var starten, och under hela hösten 2010 så, så 

träffades vi  i kommunen i något som vi kallade för en intern utvecklingsgrupp för sociala medier, 

många sa "vi har aldrig hört talas om något liknande, om att ni har en utvecklingsgrupp bara för 

sociala medier", men vi var 25 personer från alla delar i kommunen, som samlades och tog fram 

bland annat ett recept på hur en kommunal facebookgrupp ska drivas... 

 

I: Mm 

 

T: och just den interna förankringen var oerhört viktig, just därför att vi ska kunna få in svar från 

verksamheter och folk ute i verksamheten, på vår Facebooksida. Och de ska se detta som en, en , 

en, en utveckling i verksamheten och en nyttig feedback på våran service till medborgarna. 

 

I: Ehh..och sen..hur skulle du...Om du från beskriva informationen som ni har nu på Facebook- 

sidan nu när ni har mer än 10.000 medlemmar och så, anser du att den är mer informativ, alltså 

att det är mer information än kommunikation om du förstår vad jag menar, eller är 

medborgardialog nånting ni verkligen eftersträvar? 

 

T: Ja, det är medborgardialogen. Det är det som är huvudsyftet med vår Facebook-sida. Och det 

är det som är merparten av innehållet, det är dialog. Medborgarna skriver egentligen 15-20 inlägg 

per dag till oss och vi skriver 2-3.  

 

I: Ok. 

 

T: Och den här typen av dialog handlar om dialog mellan medborgare men också mellan 

kommun och medborgare. 
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I: Mm...Ok..Ehh, anser ni att ni har några skyldigheter gentemot de som gillar er sida och i så fall 

vilka sorts skyldigheter. Jag tänker mer på... när det gäller det som ni ska, det ni informerar om, är 

det nånting som grundar sig i vad ni kanske tycker att ni behöver... 

 

T: Vår uppgift som kommun... 

 

I: Ahh, precis... 

 

T: är ju att tillgängligöra kommunens service och information om den, till våra medborgare, så 

det ska vi ju göra, det är vår skyldighet. 

 

I: Ahh, ok. Sen... det står på er hemsida att ni förhåller er rätten att plocka bort inlägg som bryter 

mot vissa lagar och så. Hur ofta förekommer sådant? Är de en vanlig företeelse eller...? 

 

T: Kring vad det gäller det lagstödet vi har att ta bort vissa inlägg som till exempel uppmaning till 

brott, kränkande behandling, pornografiskt innehåll och så vidare, har egentligen, vi har bedömt 

det en gång.  

 

I: Ok 

 

T: Att vi har tagit bort ett inlägg utifrån det perspektivet väldigt, väldigt gränsfall men det händer 

nästan aldrig. Däremot så har vi ju själva satt upp riktlinjer för dialogen och där har vi ibland fått, 

ta bort inlägg och då handlar det främst om reklam från företag, som gör reklam för sina 

produkter. Och det har vi ju skrivit in i riktlinjerna för sidan, att vi ska ta bort.  

 

I: Ok, ehhm...när det gäller det här med de största ökningarna gällande antalet "likes" eller 

medlemmar, är det nånting som ni följer liksom, när...det kommer in flest nya medlemmar och så. 

 

T: Det gör vi ju via Facebookstatistiken, där ser vi ju exakt hur det fungerar och vad det är som 

triggar nya medlemmar. Likväl som att vi följer den virala spridningen och ser vad är det för 

inlägg som vi får hjälp att sprida, som blir kommenterade i andra hand... 

 

I: Ok.. 
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T: mycket bra funktion som Facebook har. Det har utvecklat den statistikfunktion för bara några 

veckor sen.  

 

I: Är det nånting som du kan...ge något exempel på något som verkligen triggar...det kanske är 

svårt då Facebookstatisktiken är relativt ny men... 

 

T: Det är ju så att så fort vi får en person att göra någonting på våran sida, gilla någonting eller 

skriva nånting, så skrivs det in i den personens egen Facebooksnärvaro, på sin egen logg, och tar 

också med sig budskapet vad den har gillat eller vad den har kommenterat, som då syns för den 

personens vänner som i snitt är 130 stycken, eller det kanske är en gammal siffra men det gör ju 

att, det är den virala spridningen man vill åt, det är då budskapen sprids som vinden, man får till 

den nätverkseffekten. Det vi ser är att det är inte alltid det som får flest kommentarer som sprids 

bäst, det är lite intressant. det finns inlägg som vi har gjort som vi ser hamnar väldigt högt i 

spridningslistan, men som inte är speciellt mycket kommenterade. Sen så finns det andra inlägg 

som är väldigt mycket kommenterade, till exempel när vi frågade vad man ville se för artist på 

Putte i Parken i sommar... 

 

I: Mm... 

 

T: som kommunen är iblandad i, (arrangör till) ja inblandad på nåt sätt, och det fick ju väldigt 

mycket kommentarer. 

 

I: Mm...Vad anser ni vara det viktigaste att ha i åtanke när ni kommunicerar mot eller med 

medborgarna på Facebook? Är det någonting som säger att på det här sättet ska vi förhålla oss 

och det här är jätteviktigt att göra jämt? 

 

T: Det är bemötandet mot de som intrigerar med sidan och även de som bara lyssnar och läser. 

Man ska känna sig välkommen att vara med för Karlstads bästa och det handlar om helt och 

hållet om hur vi skriver och hur vi bemöter....ja... 

 

I: Mm... 

 

T: Så vi har tagit fram en broschyr som du säkert har skrivit ut.. 
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I: Ja, den har jag läst. Ok och sen om vi går vidare till...som du har tagit...det är bra att du pratar 

på för du tar med många frågor... 

 

T: Ja, jag förstår det (skratt) 

 

I: Ja men det är bara bra. Men hur viktig anser ni att er Facebooksida är för er 

kriskommunikation och varför? Och det är mer så att, har sidan en central roll i organisationens 

kriskommunikation och krishantering eller är det mer ett sorts komplement? 

 

T: Ett viktigt komplement skulle jag vilja säga, däremot så är det ju så att i brist på möjlighet till 

kommunikation i andra kanaler som vi har idag, så blir Facebooksidan väldigt, väldigt viktig 

därför det är där man kan intrigera i realtid. Det går inte på vår hemsida på något lämpligt sätt 

idag. Det kommer nog göra det med all sannolikhet i nästa version som vi släpper hösten 2012. 

Då kommer vi igång med dialogfunktionen där. Men det här kommer alltid att vara en viktig 

form av kommunikation eftersom vi tar plats där medborgarna befinner sig. De går inte till vår 

sida varje dag för att se om det kommer bli något strömavbrott däremot så har de alltid Facebook 

uppe framför näsan, för de vill ha koll på sina vänner och sina nätverk. Och om vi kan kan få in 

en liten kommentar där om att imorrn så stänger de av värmen på Råtorp, så vill medborgarna ha 

det även om det inte är alldeles trevlig information.  

 

I: Ok... och sen så funderar jag på en grej, i ett av de här styrdokumenten som ni har för  

Facebook, så har jag för mig att ni skriver att om det uppstår en dialog mellan medborgarna att ni 

på nåt sätt ska ni förhålla er passivt till den. 

 

T: Ett av tipsen där är att du behöver inte alltid in och peta, det kan vara så medborgarna själva 

kan stå för svar gentemot varandra och (...) på ytan, en plats att vara på. 

I: Ok.. men jag tänker på om det skulle va...Det var kanske för länge sen kanske men i slutet av 

maj, början av juni så var det, ni informerade om en manifestation för mångfald och då blev det 

som en sorts debatt mellan folk som var för det och folk som var emot det, och en dialog 

liksom... 

 

T: Mm... jag undrar, det kan vara så att vi valde att ta bort nåt inlägg där, i nåt sammanhang där vi 

upplevde, kände att... 
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I: Det var ganska stötande...? 

 

T: Mm..ja 

 

I: Jag kom att tänka på det eftersom ni var på nåt sätt ganska passiva och det blev en dialog, men 

är det kanske någonting att även om folk har vissa åsikter, kanske ni måste förhålla er neutrala 

mot medborgarna? 

 

T: Ja, men om det är någon som skriver något rasistiskt eller stötande på det sättet så är det vår 

skyldighet att ta bort det, men här är man i gränslandet ganska ofta och därför måste vi vara där 

hela tiden och följa hur dialogen utvecklar sig, för det kan ju också komma motkrafter till en till 

exempel en... i en sån mångfaldsdiskussion finns förstås olika tankar kring syftet och hur man gör 

och varför man gör det och så. 

 

I: Ok...upplever ni att Facebooksidan har skapat nåt mervärde för kommunikationen under en 

kris och på vilket sätt? Jag tänker på... 

 

T: Du kanske tänker på det som var i maj kanske..? 

 

I: Ja, till exempel att ni har upplevt att det har blivit ett större förtroende bland medlemmarna? 

 

T: Medlemmarna.. alltså våra fans hyllade ju den dialogen i den krisen, den har vi ju egentligen så.. 

någonstans nerskriven, så du kan se hela flödet under en veckas tid, med mer än tusen 

kommentarer. 

 

I: Ja, jag har faktiskt printscreenat allting så...(Skratt) 

 

T: Ja, du har det.(Skratt)..! Ja, va bra. 

 

I: Ja, jag tänkte att jag bara ville höra... 

 

T: Ja de hyllade verkligen kommunikationen. "Det kändes som att vara med i realtid" sa nån, när 

man liksom får bilder från gropen på stort sätt. Men det intressanta där, tycker jag också är dels så 

att vi är där och svarar hela tiden, då är det inte nästa dag det handlar om för då sitter ju nån 
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bakom datorn och svarar, och har kontakt med linjen bakom som är ute och grejar och kan få 

facebookdialogen som underlag till hemsidan, vad är det som folk undrar över och ut i 

tidningarna med det och så vidare. Men också så att medborgarna kan vara med och hjälpa till, i 

både svar och "jag såg att de svarade så här på din fråga för en timme sen", "nu kanske jag kan gå 

ut till grannen och berätta att det kanske börjar rinna i kranen ikväll, han som inte har Facebook". 

Men också att vi gick ut och frågade vid ett tillfälle, det har du säkert sett, vilka som har vatten för 

att kunna lokalisera en läcka. 

 

I: Mm...men jag tänkte just i det här fallet, man kan säga att det blev som en kris i krisen, för när 

vattenläckan var avklarad på nåt sätt så blev det en ny vattenläcka om du kommer ihåg det. 

 

T: Mm, en mindre vattenläcka. 

 

I: Ja, en mindre vattenläcka. Men kände du då att med tanke på hur ni har kommunicerat vid 

första tillfället, att folk på nåt sätt har mer tålamod och inte är lika mycket upprörda liksom. det 

kanske är lite svårt att säga eftersom det är en mindre vattenläcka men på nåt sätt ,att de har på 

nåt sorts större förtroende för att ni kommer att fixa det här på något sätt med tanke på hur ni 

har skött krisen tidigare? 

 

T: Ja, förtroendet ökar ju.  Så är det ju. Det finns olika sätt att se på det här, det ena är ju att du 

kan följa med i krisen eftersom att en av de vanligaste frågorna som man har, åtminstone i början 

av en kris, det är ju gäller det här bara mig eller har grannen vatten? Att få en gemensam lägesbild, 

det är på något sätt det som det handlar om. Att skapa en lägesbild för mig själv om när jag kan 

få tillbaka eller hur stort det är och om man kan duscha på jobbet istället, om det finns vatten där 

och så vidare. Och där är ju Facebook jättebra där man kan ställa följdfrågor och just den här 

multidialogen att alla ser svar, man kan bygga på med kommentarer. Så förtroendet ökar ju, 

samtidigt som det man ser med vår stora Facebooksida som väldigt många är med på, så ser man 

generellt sett kriser och störningar som inte gäller generellt sett mig. Som är i andra områden, 

som jag inte hade en aning om innan Facebook, innan jag var med på Facebook. Då fick jag ju 

bara reda på det kanske om det gällde min fastighet, nu ser jag hela Karlstads småkriser, vilket vi 

ibland får till oss då alltså "men Gud, ska ni inte byta ut det där nätet, det läcker ju som ett såll" 

eller vad man ska kalla det, lite grann åt det hållet. Och det har ju inte varit så att det har börjat 

läcka mer, men på grund av att vi är så duktiga på att informerat nu så får vi det lite grann emot 

oss på det sättet. Folk blir mer upplysta av helheten. 
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I: Ok, sen vad anser ni vara det viktigaste att ha i åtanke när ni kommunicerar med medborgarna 

vid en kris? Är det, det där typiska som öppenhet och svara snabbt..? 

 

T: (Lång paus, 6 sekunder) ja, jag skulle nog säga givetvis öppenhet men även att föra en tät 

dialog med en tät frekvens, att vara där och kommunicera ofta även om det inte har skett någon 

förändring. Så att vara där och tala om att det har inte skett återupprepade budskap. Så "var där" 

om vi tittar på Facebook då; ständiga svar, ständiga uppdateringar, ständigt deltagande i  dialogen. 

Och det är generellt sett så i Facebook och sociala medier, att det handlar om att ständigt vara 

med och delta. 

 

I: Ok och om vi går vidare till när krisskedet är avklarat, vad anser ni vara det viktigaste att 

kommunicera efter en kris liksom, vad upplever ni eller vilken sorts information behöver de eller 

vill de ha? 

 

T: (Lång paus, 12 sekunder), på Facebook så handlar det ju om...alltså för vår del så handlar det 

mycket om att det kommer följdfrågor, "när kan vi sluta koka vattnet" och så vidare. Alltså 

uppföljande frågor som handlar om "är krisen avklarad fullt ut, kan jag leva som vanligt?". Det är 

exempel på sådana följdfrågor som kommer. Och efter krisen handlar det även om, tycker jag, 

om att upprätta förtroendet för det som krisen handlade om. Om det är nånting som har gått 

sönder så måste man tala om hur man har tagit om för det så att det inte ska hända igen. 

 

I: Ok, hur väljer ni att bemöta eventuell kritik som uppstår kring ert som kan uppstå efter en kris? 

 

T: Direkt på Facebook. Inom 24 timmar handlar det om då, som är vårt mål på det då. Och vi 

har den standarden, att det ska komma från den verksamheten som  kan det här allra bäst, inte 

från mig som kommunikatör, utan från i det här fallet fastighetsförvaltningen. 

 

I: Ok, men jag tänker lite mer på om någon föreslår till exempel att, ja det var ju många som 

skrev att "är det inte dags att bygga om det här och det här och det här", och det kanske kan 

framstå som ganska så orimliga krav på, ibland, och då. Är det här något ni väljer att bemöta på 

ett visst sätt eller med samma ton liksom? 

 

T: Ja, det är bara att förklara hur läget är, att det finansieras med avgifter, avloppsavgifterna i det 

fallet och inte av skattepengar på det sättet, och förklara hur läget är. Sen är det så att det här kan 



70 

 

ju komma till politiska frågor också och det här är ingen sida för politik, utan vi svarar på så sätt 

till exempel att det inte finns några beslut om att byta avloppsnätet. Ibland så hänvisar jag till att, 

vill du så kan du lämna ett medborgarförslag om det till kommunens politiker. 

 

I: Ok, och sen tänkte jag på, att när det uppstår någon sån kritik, känner ni ibland att 

medborgarna gör ert jobb åt er, till exempel de som kanske är lite mer positivt inställda till er, att 

de liksom börjar debattera mot... 

 

T: Ja, det gör de. Det är det som är en av fördelarna med Facebook, att är det så att nån ger kritik 

som någon annan inte tycker stämmer eller är obefogad, så svarar den hur den tycker vilket ledar 

till att det hela blir lite mer nyanserat och konstruktiv, till skillnad kan man säga till enstaka 

insändare i tidningen. Där finns det någonting som gör att man håller dialogen väldigt öppen och 

ärlig men också konstruktiv, som sagt och man är där för Karlstads bästam känner jag, allihopa. 

I:Hur avgör ni när efterkrisarbetet är avslutat, till exempel i samband med vattenläckan så var det 

ungefär en vecka efter,sa ni att "nu är det här avslutat för den här gången". Hur avgör ni sånt? 

 

T: Den avslutas ju inte förrän medborgarna slutar att fråga om den. Det är då den har avslutats.  

 

I: Ok, och det är då ni lägger locket på alltså? 

 

T: Ehh locket, det här är ju liksom ingen krissida som vi har utan det här är för Karlstads 

kommun och det som medborgarna undrar över det svarar vi på. Och om det handlar om 

efterdyningar av krisen så svarar vi på dem. Däremot så sänker vi ju bemanningen givetvis på 

Facebook när vi ser att frågorna minskar och inte är akuta och folk inte behöver de här svaren så 

snabbt. 

 

I: Ok, och viktiga lärdomar gällande kommunikationen under och efter en kris, kanske efter den 

förra vattenläckan. Nånting som ni tänkte "Ok, det här är något som vi måste ta med oss till en 

eventuell nästa kris". 

 

T: Det är kanske att finna något sätt att kanske samla frågor och svar lite lättare och tydligt. Att 

man kan hänvisa till mer information men också frågor och svar i det här området, från 

Facebookdialogen, vilket får folk både att läsa mer om saker och ting och inte fråga en andra 

gång.  
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I: Ok, och till exempel förslag från medborgarna som de säger gällande kommunikationen, är det 

någonting som ni har, gjort att ni tänkte "ja, det här är något som vi måste ta med oss till nästa 

kris". Det var till exempel någon som föreslog att man skulle skicka ut direktmeddelanden och 

det är någonting som ni tar till er. 

 

T: Jaja, visst, det gör vi. Det gör ju den verksamheten som har haft krisen, utvärderar ju den och 

tittar på vad man skulle kunna göra annorlunda  på. på ett annorlunda sätt. Vi har tankar på till 

exempel på en krisapp som man kan ha i telefonen. 

I: Ok, den krisappen, är det någonting som utvecklas eller..? 

 

T: Ja, tankar finns på det. 

 

I: Ok, och sen lärdomar överlag det senaste året nu när ni har funnits på Facebook, nånting som 

ni hade tänkt på i början men som känns jätteuppenbar nu? 

 

T: (Lång paus, 5 sekunder). Att nästa steg inom Facebookvärlden handlar om att kanske bygga 

små minihemsidor, där vi samlar sånt som är allra viktigast för medborgarna. Några små flikar vid 

sidan av den samlade loggen, där medborgarna trots allt får gå till men där man har kvar 

vännerna, timeline och artiklar på Facebook, samtidigt som man kanske gör en felanmälan eller 

ser jobb eller liknande som berör Karlstad. Det är något som vi har lärt oss under första året. Det 

som vi har lärt oss ännu mer det är ju att det handlar om att vara där på medborgarnas villkor, att 

föra en dialog som gör att du känner att du vill vara med. Du väljer oss, det är inte vi som väljer 

medborgarna i det här fallet och då gäller det att vara där med nyttiga grejer. 

 

I: Ok.... sen om du skulle vilja, Karlstads kommun är kanske en av de mest lyckade bland Sveriges 

kommuner när det gäller Facebook, om du kort skulle kunna sammanfatta vad du anser att detta 

beror på? 

 

T: Dialog. 

 

I: Bara dialog...? 

 

T: Ja, det är därför vi är, ja det är ju faktiskt därför vi är där, för att föra en dialog med 

medborgarna och gör vi det på ett sätt som de känner en nytta och en möjlighet att komma lite 
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närmare kommunen som de träffar varenda dag  i olika sammanhang; på bussen, på dagis eller 

när de lämnar soporna eller gällande värmen i huset eller vad det nu är, hittar vi ett sätt att de kan 

komma lite närmare oss och lättare kunna föra en dialog med oss så är det ju jättebra. Och det är 

därför det handlar om dialog, punkt slut. 

 

I: Ok, men tack så mycket. 

 

T: Tackar. 
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11. Bilaga 3 

 

   

 

Välkommen till enkätundersökningen! 

Resultatet från den här enkätundersökningen kommer att användas i en C-uppsats om 

Karlstads kommuns användande av Facebook.  

Detta är en anonym enkätundersökningen. Det går inte att ta reda på hur en viss individ har 

svarat. 

Tack för din medverkan!  

// Dino Brdar, Informationsprogrammet, Karlstads universitet 

1. Vad var den främsta anledningen till att du "gillade" Karlstads kommuns 

Facebooksida?  

 

(Rullgardinsmeny med alternativen: För att få information, För att kontakta kommunen, För 

att stödja kommunen, För att bekanta gick med, Gick med av en annan anledning, Vet ej) 

 

 

2. Anser du att kommunens närvaro på Facebook uppfyller de förväntningar som du 

har på Karlstads kommun gällande medborgarservice? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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3. Anser du att Karlstads kommun informerar om saker som är relevanta i deras roll 

som kommun på Facebooksidan? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

4. Upplever du att kommunen söker efter dialog med medborgarna på Facebooksidan? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

5. Är du nöjd med kommunikationen som sker mellan Karlstads kommun och 

medborgarna i dagsläget på Facebooksidan? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

6. Anser du att Karlstads kommuns närvaro på Facebook har förbättrat din bild av 

kommunen?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

7. Har du fått större förtroende för kommunen tack vare deras närvaro på Facebook? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

8. Anser du att en offentlig förvaltning som Karlstads kommun har en skyldighet att 

finnas där deras medborgare finns, t.ex. på Facebook? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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9. Hur sannolikt är det att du vid en kris i kommunen, skulle vända dig till kommunens 

Facebooksida för information innan du vänder dig till någon annan källa t.ex. 

nätupplagan av en tidning? 
 

 

(Rullgardinsmeny med alternativen: Mycket sannolikt, Ganska så sannolikt, Inte så sannolikt, 

Inte alls sannolikt, Vet ej) 

 

 

10. Har du tagit del av information från Facebook-sidan vid en krissituation t.ex. vid 

den senaste vattenläckan ( i maj 2011)? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

11. Hur skulle du värdera informationen som du fick från Karlstads kommun via 

Facebooksidan vid krissituationen? (Om du valde alternativet "Nej" eller "Vet ej" på 

fråga 7 , välj "Inget svar") 

 

(Rullgardinsmeny med alternativen: Information uppfyllde mina behov helt, : Information 

uppfyllde mina behov till stor del, : Information uppfyllde mina behovmindre bra, : 

Information uppfyllde inte mina behov alls, Inget svar, Vet ej)  

 

12. Anser du att Karlstads kommun följde upp med relevant information efter krisen 

via sin Facebooksida? (Om du valde alternativet "Nej" eller "Vet ej" på fråga 7 , välj 

"Inget svar") 

 Ja 

 Nej 

 Inget svar 

 Vet ej 

13. Bidrog kommunens sätt att kommunicera via Facebooksidan kring krishändelsen 

och arbetet efter krisen, till att du fick ett ökat förtroende för kommunen? (Om du valde 

alternativet "Nej" eller "Vet ej" på fråga 7 , välj "Inget svar") 

 Ja 

 Nej 

 Inget svar 

 Vet ej 

 

 


