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FÖRORD 

 

Denna studie är skriven ur ett marknadsföringsperspektiv på magisternivå. Intresset 

för sociala medier uppkom vid kontakt med universitetets ämnestorg och ett förslag 

från Pensionsmyndigheten. Det personliga intresset för sociala medier har varit stort 

hos respektive författare sedan tidigare och därför var detta ämnesval ett enkelt 

beslut. 

 

Studien har författats med lika stor hängivenhet och engagemang från båda 

författarna. Samtliga kapitel har distribuerats där båda författarna står som 

huvudförfattare. Med detta menas att arbetet har genomförts gemensamt och 

därmed har båda författarna varit lika delaktiga i alla dess delar.  

 

Slutligen skulle vi vilja föra fram vår tacksamhet till de som varit till stor hjälp under 

studiens gång. Ett stort tack till Johan Quist (Karlstads Universitet) och Anna-Maria 

Nyman (Pensionsmyndigheten) som har visat engagemang med hjälp och god 

handledning. Vi vill även rikta ett stort tack till de myndigheter, organisationer och 

läroverk som tog sig tid att delta i telefonintervjuerna. 

 

Slutligen skulle vi även vilja tacka Lennart Larsson, Helena Ånebrant och Erik 

Rothman för deras hjälp under uppsatsskrivandet.   

 

Karlstad, juni 2013 

 
 
Madelene Larsson   Sandra Ånebrant 
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SAMMANFATTNING 

Sociala medier har sedan uppstarten år 2004 använts flitigt världen över. Till en 

början var det ett nätverk designat för privatpersoner, men år 2007 började även 

företag utnyttja verktyget och till sist fick även myndigheter upp ögonen för 

kommunikationsverktyget. Sociala medier är ett ypperligt kommunikationsverktyg 

som har en egen karaktär och arbetssätt. Verktyget innehåller en rad olika kanaler, 

exempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn, som var och en kan användas på sitt unika 

vis. Det finns oändliga möjligheter i sociala medier, men det är inte helt lätt att 

använda verktyget till dess fulla potential. Myndigheter använder 

kommunikationsverktyget som ett komplement till de traditionella 

kommunikationskanalerna för att nå ut till sina målgrupper med information, men 

kanalen har mer potential än så. 

Svenska statliga myndigheter har mycket att lära i sitt arbete med sociala medier. De 

flesta myndigheter började använda sociala medier år 2010-2011, vilket innebär att 

verktyget är relativt nytt. Myndigheter har fått lärdom om sociala medier genom att 

studera andra myndigheter, utnyttjat de riktlinjer som E-delegationen arbetat fram 

samt genom att ”lära sig genom att göra”. Tidigare studier har konstaterat att sociala 

medier är ett verktyg som skapar en förstärkt relation och interaktion med 

medborgare, kunder eller privatpersoner i allmänhet.  

Relationsmarknadsföring är ett viktigt begrepp och kan kopplas samman med 

myndigheternas uppdrag från regeringen: 

 En myndighet har till syfte att underlätta och hjälpa allmänheten i det område 

myndigheten verkar.  

Utmaningen för myndigheter är att få mer kunskap om hur man på bästa sätt ska 

arbeta med sociala medier för att bygga en starkare relation med sina medborgare. 

 

Under studiens gång framkommer att myndigheter bör förändra sitt arbetssätt med 

kommunikationsverktyget för att uppnå dess syfte. För att skapa en förbättrad 

relation och interaktion med medborgare bör myndigheter förändra prioriteringen av 

beslut som berör sociala medier. Relationen förstärks genom att engagera och 

aktivera medborgare med intressant marknadsföring. Marknadsföringen måste 
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anpassas efter verktygets lättsamma tonalitet och ses som ett naturligt inlägg i 

nyhetsflödet. Vidare är det också viktigt för myndigheter att ta vara på den feedback 

och respons som medborgare uttrycker i kanalerna. För att lösa dessa svårigheter kan 

myndigheter samverka och marknadsföra varandra samt uppmärksamma medborgare 

mer med hjälp av aktiviteten ”Veckans Medborgare” som presenteras i studien. 

  

Slutligen bidrar studien med kunskap om hur myndigheter kan använda verktyget för 

att skapa ett mervärde till medborgarna. Den genomförda studien baserades på 

tidigare studier och insamlad empiri i form av telefonintervjuer med svenska 

myndigheter. 

 

Nyckelord: sociala medier, relationsmarknadsföring, interaktion, mervärde, 

myndigheter, samverkan 
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ABSTRACT 

Social media has been used frequently worldwide since the start year 2004. In the 

beginning it was a network designed for private individuals, but in year 2007 

organizations started to use this communication tool and finally also Swedish public 

authorities. Social media is the ultimate communication tool with its special 

properties and operation mode. The tool includes different channels, for example 

Facebook, Twitter, LinkedIn, which can be used in varied unique ways. The 

opportunities in social media are unlimited, but it is not easy to use the tool to its full 

potential. Many authorities use the communication tool as a complement to 

traditional communication channels to reach their target groups with information, 

but the channel has more potential than that.  

 

Swedish public authorities have a lot to learn about working in social media. Most 

authorities started to use social media during the years 2010-2011, meaning that the 

tool is relatively new. Public authorities have gotten the knowledge of social media by 

studying other authorities, using the guidelines the E-delegation has developed and 

by “learning by doing”. Previous studies have shown that social media is 

strengthening the relationship and interaction with citizens, customers and private 

individuals.  

 

Relationship marketing is important and can be connected with the public 

authorities’ mission from the government: 

 A public authority has the purpose to ease and help the general public in the 

area where the authority operates. 

The challenge for authorities is to gain deeper knowledge about how they can use 

social media in order to build a stronger relationship with citizens.  

 

The study shows that public authorities should modify their mode of operation in the 

tool to reach its purpose. To be able to strength the relationship and interaction with 

citizens’ authorities should change their priorities in social media. The relationship is 

strengthened through engaged and active citizens as a result of marketing. 

Furthermore, marketing has to adjust to the plain tonality to be seen as a natural 

message in news flow. It is also important to pay attention to feedback from citizens 
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within these channels. In order to solve these difficulties authorities can collaborate 

by marketing each other and pay attention to citizens through an activity called “The 

Citizen of the Week” presented in the study. 

 

The study contributes knowledge about how authorities can use the tool to create 

added value for citizens. Finally the study is grounded on previous studies and gained 

empirics through phone interviews with Swedish public authorities.  

 

Key words: Social media, relationship marketing, interaction, added value, public 

authorities, collaboration. 

 



10 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Uppdatera och ändra typsnitt innan sista inlämning!1. INLEDNING .................. 12 
1.1. Bakgrund ................................................................................................. 12 
1.2. Syfte och problemformulering ................................................................ 16 
1.3. Disposition .............................................................................................. 16 

2. METOD ......................................................................................................... 18 
2.1. Val av metod och genomförande ............................................................ 18 

2.1.1. Datainsamling - Telefonintervju ...................................................... 19 
2.1.2. Myndighetsperspektiv ..................................................................... 19 

2.2. Metodkritik ............................................................................................. 21 

2.3. Studiens trovärdighet .............................................................................. 22 
2.4. Källkritik ................................................................................................. 23 

3. TEORI ........................................................................................................... 24 

3.1. Sociala medier ......................................................................................... 24 
3.2. Skillnader mellan sociala medier och traditionella 

kommunikationskanaler .................................................................................... 25 
3.3. Att arbeta i sociala medier ...................................................................... 26 

3.3.1. Syftet med aktiviteten ...................................................................... 27 

3.3.2. Målgrupp ......................................................................................... 27 
3.3.3. Meddelande ..................................................................................... 27 
3.3.4. Kanal ................................................................................................ 27 

3.3.5. Uppföljning ...................................................................................... 28 
3.4. Kommunikationskanaler i sociala medier ............................................... 28 

3.4.1. Facebook .......................................................................................... 28 
3.4.2. Twitter ............................................................................................. 30 

3.5. Möjligheter och svårigheter i sociala medier .......................................... 30 

3.5.1. Hantering av svårigheter .................................................................. 33 

4. EMPIRI .......................................................................................................... 35 
4.1. Sociala medier ......................................................................................... 35 
4.2. Skillnader mellan sociala medier och traditionella 

kommunikationskanaler .................................................................................... 36 
4.3. Att arbeta i sociala medier ...................................................................... 38 

4.3.1. Syftet med aktiviteten ...................................................................... 39 

4.3.2. Målgrupp ......................................................................................... 39 
4.3.3. Meddelande ..................................................................................... 40 

4.3.4. Kanal ................................................................................................ 41 
4.3.5. Uppföljning ...................................................................................... 41 

4.4. Kommunikationskanaler i sociala medier ............................................... 41 

4.4.1. Facebook .......................................................................................... 42 

4.4.2. Twitter ............................................................................................. 43 

4.5. Möjligheter och svårigheter i sociala medier .......................................... 44 
4.6. Hantering av svårigheter i sociala medier ............................................... 47 

5. ANALYS ....................................................................................................... 50 
5.1. Hur kan sociala medier bidra till att förstärka relationen mellan 

myndigheter och medborgare? .......................................................................... 50 
5.2. På vilket sätt skiljer sig sociala medier från traditionella 

kommunikationskanaler och hur bör myndigheter anpassa sig till dess nya 

villkor? ............................................................................................................... 53 



11 

 

6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER ............................................. 57 

6.1. Hur kan sociala medier bidra till att förstärka relationen mellan 

myndigheter och medborgare? .......................................................................... 57 
6.2. På vilket sätt skiljer sig sociala medier från traditionella 

kommunikationskanaler och hur bör myndigheter anpassa sig till dess nya 

villkor? .............................................................................................................. 58 
6.3. Vidare Studier ............................................................................................ 59 

REFERENSER ...................................................................................................... 60 
BILAGOR ............................................................................................................. 63 



12 

 

1. INLEDNING 

 

I följande kapitel redovisas bakgrund och syfte till det valda uppsatsämnet. I bakgrund ges en 

förklaring till varför ämnet är relevant och i syftet presenteras de problemområden som behandlas i 

studien. 

 

1.1. Bakgrund 

En myndighet arbetar på uppdrag och granskning av regeringen där de sköter den 

löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Den grundläggande beskrivningen 

om hur styrningen av en myndighet ska ske finns i förordningar och årliga 

regleringsbrev från regeringen. Inom varje departement finns ett antal enskilda 

myndigheter. Varje enskild myndighet har tilldelats ekonomiska ramar, mål och i 

vissa fall krav på återkoppling (Regeringen 2013). En myndighet har till syfte att 

underlätta och hjälpa allmänheten i det område myndigheten verkar. De har ett 

servicesyfte till medborgare där huvudsaken är att värna om deras rättsäkerhet 

(förvaltningslagen). En myndighet ska agera opartiskt (likhetsprincipen) och vara till 

lika stor hjälp för alla svenska medborgare (Vinnova 2013).  

 

De resurser som tilldelats offentliga myndigheter ska användas där de behövs mest. 

Därför är det viktigt att varje myndighet sköter rapporteringen av verksamhetens 

resultat i en årsredovisning. Budgetunderlaget ligger till grund för kommande 

tilldelning av verksamhetens resurser (Regeringen 2013a). Med detta konstaterat 

verkar inte myndigheter i vinstsyfte och har inte några avkastningskrav som företag 

har för en fortsatt levnad (Skatteverket 2013). Istället ska myndigheter stå till tjänst 

med god service till den svenska befolkningen (Vinnova 2013a) och behöver av den 

anledningen inte kämpa och slåss för sina kunder på samma sätt som företag.  

 

På grund av detta är det lätt hänt att myndigheter förlorar fokus på 

marknadsföringens positiva egenskaper. Det är viktigt att inte prioritera bort 

marknadsföringsmässiga åtgärder som leder till en förstärkt relation med 

medborgaren (Conway & Whitelock 2004). Att arbeta för att främja relationen är 

alltså viktigt, där relationsmarknadsföring har en stor påverkan. Trots att 
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myndigheter inte har samma konkurrenssituation som företag ligger det stor vikt i att 

skapa mervärde för svenska medborgare. Myndigheter måste bygga en relation med 

deras medborgare som leder till ett ökat förtroende och god service (Vinnova 2013).  

 

I den relationsbyggande aspekten har forskning visat att det nya 

kommunikationsverktyget är sociala medier (fortsatt benämnd SM) (Bertot et al. 

2011; Borle et al. 2012; Bretschneider & Mergel 2013; Champoux et al. 2012; Kotler 

et al. 2008; Sousa & Voss 2006; Kernaghan 2005; Bretschneider & Mergel 2013; 

Magro 2012; Kaplan & Haenlein 2010). SM är ett verktyg som karaktäriseras av 

snabbhet, bred spridning, begränsad kontroll, engagemang och öppenhet. Till 

skillnad mot traditionella kommunikationskanaler sprids ett meddelande i SM 

betydligt snabbare och till betydligt fler mottagare. Snabbheten och spridningen i SM 

resulterar i begränsad kontroll. I de traditionella kanalerna kan myndigheterna 

kontrollera och styra all information som är tillgänglig om dem. I SM finns inte den 

möjligheten, utan de hamnar istället i en roll där de observerar dialogerna och 

försöker påverka dessa så gott de kan. Detta leder i sin tur till en öppenhet gentemot 

medborgarna som förstärker relationen. SM som Facebook och Twitter kan, om det 

används rätt, ge medborgare ett mervärde i form av intressanta och roliga projekt 

som engagerar och aktiverar. Kommunikationsverktyget kan förstärka relationer då 

medborgarna kommer myndigheterna närmre samtidigt som myndigheterna stärker 

sitt förtroende (Kaplan & Haenlein 2010). Medborgare får ett ypperligt tillfälle att 

föra en direkt diskussion med myndigheterna. Relationen byggs upp via samverkan, 

deltagande och inflytande. Med andra ord är interaktionen avgörande för en god 

relation.  

 

En viktig del i att uppnå interaktion är att ta tillvara på feedback och respons från 

diskussioner och dialoger med medborgarna. Deltagande och inflytande är inte gratis 

utan måste arbetas fram med engagemang där myndigheten måste bevisa att de 

lyssnar och arbetar med responsen (Magro 2012). Om myndigheter använder 

diskussionerna på rätt sätt kan det leda till förbättrade tjänster samt en ökad kontakt 

med medborgarna. Interaktionen förstärker bilden av att myndigheter är där för att 

verka för medborgarna. Genom att använda öppenhet och låta medborgare ta del av 

myndigheternas verksamhet kan en förstärkt relation bli möjlig, men då måste 
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myndigheter vara villiga att dela med sig av information som medborgarna eftersöker 

(Bertot et al. 2011).  

 

Myndigheter vill, precis som företag, närvara och vara verksamma där deras 

intressenter är aktiva. De är med andra ord villiga att implementera nya 

kommunikationsverktyg där de tidigare inte varit aktiva för att kunna nå medborgare 

(Bretschneider & Mergel 2013). Genomförda studier visar att medborgare är positiva 

till myndigheternas närvaro i SM och att de litar mer på information från 

myndigheter än information från företag (Magro 2012). Med den ökade 

användningen av SM har hanteringen av SM utvecklats (Sousa & Voss 2006). I takt 

med utvecklingen är det viktigt att myndigheter är aktiva i förändringen och anpassar 

sina kommunikationsmetoder efter denna. Det är viktigt att få kunskap om hur de på 

bästa sätt kan arbeta med SM och andra kommunikationskanaler för att förstärka 

relationen (Kotler et al. 2008). 

 
Dessvärre finns det ett gap mellan utvecklingen av SM och myndigheternas kapacitet 

att implementera nya kommunikationsverktyg. Verktyget kräver nya policys och mer 

resurser (Magro 2012). Den nuvarande policyn för marknadsföring adresserar inte 

den teknologiska utvecklingen, processen eller funktionerna i SM (Bertot et al. 2011). 

Det krävs att myndigheter anpassar sig efter de förändringar som verktyget innebär, 

vilket inte alltid är en prioritering i organisationen. Myndigheter ligger efter i 

kunskapen om hur de kan utnyttja SM till dess fulla potential (Kernaghan 2005; 

Bretschneider & Mergel 2013). För att minska gapet måste arbetet med SM 

prioriteras och genomsyra hela organisationen. (Magro 2012). Arbetet och resurserna 

i SM är inte väl förankrat i hela organisationen och därmed inte alltid väl genomtänkt. 

Detta kan bero på att SM inte är särskilt dyrt finansiellt. Det är inte dyrt att investera i 

och, förutom personalen som arbetar i SM, är det inte kostnadskrävande i sitt 

utförande arbete (Magro 2012). Av denna anledning kan myndigheter testa verktyget 

utan att riskera att förlora en förmögenhet. Dessvärre finns det andra immateriella 

ting att förlora än pengar, så som en skadad image. Verktyget bör användas för att 

förstärka relationen med medborgarna och då kan myndigheter inte ha inställningen 

att det får ”bära eller brista” eller bara vara där för sakens skull. 
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Det finns även en problematik för myndigheter då de i sitt arbete med verktyget 

måste följa de regelverk som finns i regeringsformen, offentlighets- och 

sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen, tryckfrihetsförordningen, 

regler om utlämnande av allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), m.fl. (E-

delegationen 2013). E-delegationens riktlinjer är därför till stor hjälp för myndigheter. 

E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet som har uppgiften att 

driva e-utveklingen framåt inom offentlig sektor. SM är ett av de verktyg som E-

delegationen arbetar med att underlätta. De har upprättat regler som myndigheter 

måste följa (E-delegationen 2013) och myndigheter har även tillgång till riktlinjer på 

hur arbetet och resursplaceringar ska se ut i SM (E-delegationen 2013a). Många 

svenska myndigheter använder hjälpen från E-delegationen och kombinerar den med 

den egna policyn eller strategin för kommunikationen.  

 

Trots att flertalet myndigheter idag är aktiva i SM råder en osäkerhet över hur 

verktyget ska användas (Magro 2012). Det finns ett dilemma i att myndigheter vill ha 

kvar den seriösa bild och kontroll som de faktiskt har, men samtidigt nå ut i ett 

medium som karaktäriseras av frispråkighet och lättsamhet (Kaplan & Haenlein 

2010). Språket som används i verktyget är vardagligt och långt ifrån myndigheternas 

byråkratiska språk. I SM råder talspråk innehållande förkortningar för att användare 

snabbt ska kunna göra sig förstådda, att skriva korrekt grammatiskt är inte väsentligt.   

Det är viktigt att myndigheter adopterar lärdomen om språket för att anpassa 

informationen och smälta in bland medborgarnas aktivitet. 

 

Detta dilemma tillsammans med kännedomen om att myndigheter förlorar fokus på 

marknadsföringens positiva egenskaper (Conway & Whitelock 2004) tyder på 

begränsningar i användandet av SM. Myndigheterna vill nå ut till svåråtkomliga 

målgrupper i SM men undviker lockande marknadsföringsmässiga åtgärder eftersom 

de inte vill tränga sig på medborgarnas privatliv. Detta ger intrycket av att 

myndigheter vill följa med i utvecklingen och vara tillgängliga där deras medborgare 

är aktiva. Samtidigt är detta motsägelsefullt då de inte vågar ta plats och synas. En 

aktivitet enbart ”för sakens skull” leder inte till ett ökat deltagande från medborgare 

(Magro 2012).  
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1.2. Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att analysera vilka insatser och ansträngningar svenska 

myndigheter genomför för att verka, synas och vara aktiv i sociala medier. 

Undersökningens syfte är att belysa erfarenheter, möjligheter som svårigheter, som 

myndigheter har erhållit inför under sin tid i sociala medier. Ambition är att 

sammankoppla erfarenheter med etablerad teori för att bidra med begynnande 

kunskap om hur myndigheter kan förstärka sin relation med medborgare och vad 

villkoren är för att föra en accepterad aktivitet i SM. 

 

Ambitionen är också att utreda om erfarenheterna kan leda till en utveckling av 

etablerad metod för aktiviteten i SM. 

 

Detta väcker intresse i följande frågor: 

 

 Hur kan sociala medier bidra till att förstärka relationen mellan 

myndigheter och medborgare? 

 På vilket sätt skiljer sig sociala medier från traditionella 

kommunikationskanaler och hur bör myndigheter anpassa sig 

till dess nya villkor?  

1.3. Disposition 

Kapitel 2 - metod: Kapitlet redovisar metodvalet för insamlad empiri i 

uppsatsen samt resonemang kring begränsning, trovärdighet, källkritik samt 

alternativa metodval.  

Kapitel 3 - teori: Beskriver teori och förklarar nödvändiga begrepp. Kapitlet 

berör generell teori om sociala medier, redovisade skillnader i 

kommunikationskanaler, svårigheter och möjligheter samt viktiga faktorer i 

arbetet med sociala medier.  

Kapitel 4 - empiri: Djup redovisning av insamlad data. Presenterar den mest 

relevanta och betydelsefulla informationen funnen i genomförda 

telefonintervjuer.   

Kapitel 5 – analys: Sammankoppling av teori och empiri. En diskussion om 

huruvida den teoritiska kunskapen stämmer överens med det pratiska 
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utförandet framförs. Likheter och skillnader diskuteras med förslag på 

förbättring från författarna.  

Kapitel 6 – slutsats: Studiens mest centrala resultat och rekommendationer 

sammanställs i slutsatsen. Författarna presenterar även förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  
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2. METOD 

 

I följande kapitel redovisas tillvägagångssätt för insamlad empiri samt resonemang kring metoden. 

 

Empirin i denna studie innehåller ett myndighetsperspektiv. Studien önskas resultera 

i information om hur myndigheter kan använda SM för att förstärka sina relationer 

med sina medborgare samt påvisa hur verktyget skiljer sig från traditionella kanaler. 

2.1. Val av metod och genomförande 

Studien utfördes med en deduktiv ansats, detta innebär att en uppfattning och 

lärdom skapades från teori innan jämförelsen med insamlad empiri skedde. Kunskap 

genom teori bör inskaffas för att få en förståelse av fenomenet ifråga för att sedan 

analysera fenomenet i praktiken. Ett annat alternativ är den induktiva ansatsen där 

empirin bearbetas först för att i ett senare skede kopplas samman med teori. En 

induktiv ansats var inte lämplig i denna studie då teorikunskapen krävdes innan det 

empiriska arbetet kunde börja (Jacobsen 2002).  

Vid vetenskapliga metoder finns ett flertal tillvägagångssätt att tillgå. Kvalitativ och 

kvantitativ, där kvalitativ är empiri i form av ord och kvantitativ är empiri i form av 

tal. Den kvalitativa metoden bör väljas då undersökningen önskas resultera i 

beskrivningar om hur människor förstår och uppfattar en situation. Dessa ansatser är 

öppna för information som inte är känd i förväg. Det kvalitativa metodvalet används 

för att få en beskrivning av fenomenet, medan det kvantitativa metodvalet används 

som ett mätinstrument för att kunna se samband och avvikelser i det som studeras 

(Jacobsen 2002; Larsson & Ånebrant 2011). 

En kvalitativ metod var till undersökningens fördel då studien skulle bidra med 

information om kommunikationsverktyget för att kunna ge svar till studiens 

problemformulering. Myndighetsperspektivet önskades generera information om hur 

myndigheter förhåller sig i SM för att i ett senare skede analysera om verktyget 

används till dess fulla potential. Informationen var inte känd i förväg och önskades 

bidra till en ökad förståelse av fenomenet varför en kvalitativ metod var att föredra. 
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Med empiri uppbyggd av enskilda fall blev det möjligt att redovisa modeller som 

belyser fenomenet i ett djupare eller nytt perspektiv (Lantz 2007). 

2.1.1. Datainsamling - Telefonintervju 
 

Studien baserades på en kvalitativ metod där telefonintervjuer utfördes. 

Insamlingsmetoden baserades på utsagor från de medverkandes erfarenheter och 

uppfattningar av SM. Utsagorna var grunden för studiens analys och slutsats. Det var 

av betydande vikt att ett grundligt och välgjort förarbete utfördes innan 

frågeställningen fastställdes (Lantz 2007). Frågorna ska vara genomtänkta och bidra 

till ett bra resultat. För intervjuare med mindre erfarenhet är det är vanligt att de 

första intervjuerna blir mer strikta än de senare. Under periodens gång lär sig 

intervjuarna vilka frågor som behöver fyllas ut alternativt raderas och dialogen blir 

mer lättsam (Dalen 2008; Lantz 2007). Den första intervjun utfördes för att validera 

frågorna och formen på intervjumallen. Intervjun anses vara betydande för empirin 

och bortsågs inte bara för att den utgjordes som en test intervju. 

Studien genomfördes med en öppen frågeställning. Frågemallen (bilaga 1) innehåller 

frågor som gav material till en kvalitativ datainsamling (Lantz 2007). Varje 

huvudfråga innehåller underfrågor som ställdes när svaren inte var tillräckligt 

uttömmande. Frågeställningarna diskuterades fram av författarna utifrån de olika 

problemområden som omfattades i intervjun. Frågornas ordningsföljd är logisk och 

bidrog till svar för att kunna utföra en analys och diskussion utifrån studiens 

problemformulering (se 1.2. syfte och problemformulering) (Lantz 2007; Dalen 2008). 

Samtliga telefonintervjuer spelades in med hjälp av en dators ljudinspelningsfunktion.  

2.1.2. Myndighetsperspektiv 

Urval 

I undersökningen intervjuades 14 myndigheter, organisationer och läroverk för att på 

bästa möjliga sätt jämföra olika organisationers uppfattning och användning av SM. 

Urvalet av myndigheter utfördes med hjälp av Statistiska Centralbyråns 

Myndighetsregister (2013) samt efter författarnas kännedom om myndigheternas 

aktivitet i SM. De intervjuade organisationerna deltog i undersökningen eftersom de 

har ett liknande verksamhetssyfte där jämförelser och paralleller kan dras. Som 
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redovisat i tabell 1 (se nedan) finns skillnader i de medverkandes befattningar. 

Urvalet tog inte hänsyn till befattningar utan koncentrerades istället på att de 

medverkande dagligen arbetar med sociala medier. Eftersom undersökningen 

intresserade sig för erfarenheter och uppfattningar av arbetet i sociala medier var inte 

befattningarna det viktiga. Kriteriet för att medverka var därför att den intervjuade 

skulle ha god insikt i verksamhetens arbete med sociala medier (Christensen et al. 

2010). 

 

 

Bearbetning och analys av data 

Varje intervju utfördes för att redovisa respektive myndigheters enskilda erfarenhet 

och uppfattning om SM. Efter varje intervju bearbetades insamlade data. Som 

tidigare nämnts spelades varje intervju in och sparades i en ljudfil. Den inspelade 

ljudfilen avlyssnades efter respektive intervju och en sammanställning arbetades fram. 

I bearbetningen sållades irrelevant information bort inför kommande analys. Varje 

intervju bearbetades omedelbart med uppföljning och korrigering av eventuella fel 

för att underlätta nästkommande intervju. Enligt Dahlen (2008) och Lantz (2007) är 

tillvägagångssättet fördelaktigt för att minimera risken av förlorad information och 

fokusera på relevant data. Transkribering från ljudfil till Word-dokument utfördes av 

intervjuarna själva eftersom det bidrar till en god förståelse av data och hjälp till 

Tabell 1: Intervjuade myndigheter och organisationer 

Datum Myndighet/Organisation Befattning på medverkande Samtalslängd 

2013-04-18 Arbetsförmedlingen Ansvarig för närvaro & strategi i sociala medier 24 min 

2013-04-25 CSN Pressekreterare 5 min 

2013-04-22 Diskrimineringsombudsmannen Informatör/Webbredaktör Digitala Medier 23 min 

2013-04-29 Försäkringskassan Kommunikationsstrateg/Projektledare 42 min 

2013-04-18 Karlstads Universitet Kommunikatör 27 min 

2013-04-26 Konkurrensverket Kommunikatör 20 min 

2013-04-17 Kronofogden Kommunikationsstrateg 17 min 

2013-04-24 Livsmedelsverket Informatör 37 min 

2013-04-24 Läkemedelsverket Kommunikationsstrateg & Pressansvarig 16 min 

2013-04-16 Pensionsmyndigheten Gruppchef Sociala Medier 35 min 

2013-04-23 Pensionärernas Riksorganisation Informatör 33 min 

2013-04-17 Skolverket Samordnare 38 min 

2013-04-18 Trafikverket Enhetschef 22 min 

2013-04-18 Örebro Universitet Informationschef 15 min 
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studiens analysarbete (Dalen 2008). De transkriberade dokumenten underlättade en 

god och djup redovisning empiriskt då kapitlet kunde förtydligas med citat. 

Bearbetningen ägde rum snabbast möjligt efter varje intervjutillfälle för att inte viktig 

information skulle gå förlorad.  

För att öka tillförlitligheten på materialet skickades sammanställningen ut till 

respektive medverkande för kontroll och redigering. På så sätt kunde de 

medverkande komplettera, tillägga eller korrigera i de fall undersökarna missat eller 

tolkat svaren fel.  

När samtliga intervjuer var genomförda och sammanställda analyserades materialet 

ännu en gång. Utifrån en ytterligare analys kunde likheter och avvikelser i 

intervjuerna noteras, vilket var ett gynnande förarbete inför kommande empiri. Det 

var viktigt att kategorisera och skapa en förståelse för materialet i analysen. 

Kategoriseringen utgick från teorins rubrikindelning där varje rubrik innehöll svar 

från relevanta intervjufrågor (Dalen 2008).  

2.2. Metodkritik  

Det kan diskuteras huruvida individuella intervjuer eller fokusgrupper var ett 

alternativt metodval. Dock anses individuella möten, som personliga intervjuer och 

fokusgrupper, vara både tids- och resurskrävande (Lantz 2007). Detta eftersom 

nyckelpersonerna i intervjuerna befinner sig på olika platser i Sverige och inte 

harmöjlighet att delta i en fokusgrupp. Studien har genomförts under april till juni.  

Ett ytterligare alternativ var en enkätundersökning, sådana undersökningar anses 

dock inte vara informationstömmande nog för att bidra till utförlig information om 

SM (Christensen et al. 2010; Dalen 2008; Lantz 2007). Med detta sagt var 

telefonintervjuer mest lämpligt i denna undersökning.  

Studien belyser myndigheternas perspektiv, ett annat resultat hade varit möjligt om 

undersökningen utfördes utifrån medborgarnas perspektiv. En undersökning 

innehållandes båda perspektiven hade resulterat i djupare redovisning av 

medborgarnas förväntningar och uppfattningar. Trots detta utfördes endast 

undersökningen utifrån myndigheternas perspektiv eftersom syftet var att redovisa 

myndigheters aktivitet i SM. Myndighetsperspektivet är uttömmande nog för att på 

ett tillförlitligt sätt styrka resultat och diskussioner.  
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Slutligen kan tidslängderna i intervjuerna ifrågasättas. Skillnaderna beror på 

myndigheternas grad av aktivitet i SM, vissa var aktiva på fler forum och hade därför 

mer att berätta om SM än de som inte var aktiva alls. Författarna anser dock att det 

är viktigt att belysa all aktivitet och argumentation för aktiviteten. CSN är en 

myndighet som skiljer sig betydligt i jämförelse med övriga. Det beror på att CSN 

inte är aktiva idag och kan därför inte berätta om erfarenheter utan endast 

argumentera för den uteblivna aktiviteten. Trots detta är det lika intressant att få veta 

varför CSN inte är aktiv som att få veta varför en annan myndighet är aktiv.  

Intervjuernas variation i tidsläng skiljer sig beroende på mängden information svaren 

innehöll. Det tar längre tid för en medverkande vars organisation är aktiv på fler 

forum att förklara de olika aktiviteterna i jämförelse med medverkande vars 

organisation enbart är aktiv på ett forum. 

2.3. Studiens trovärdighet 

Undersökningens resultat kräver trovärdighet och pålitlighet för att kunna användas 

och med alla metodval tillkommer för- och nackdelar (Christensen et al. 2010). Vid 

telefonintervjuer får intervjuarna enbart förlita sig på verbala utsagor från samtliga 

intervjuade. Det finns ingen visuell kontakt där kroppsspråk eller ansiktsuttryck kan 

observeras. Av denna anledning är det viktigt att lyssna noga på den intervjuade och 

notera eventuella känslor som dyker upp under intervjun. Positiva känslor eller 

obehag kan göra skillnad i hur bearbetningen utformas (Dalen 2008; Lantz 2007). 

Telefonintervjuerna i studien utfördes med noggrannhet och med reservation för 

eventuella känslor från båda part, vilket inte uppkom i något speciellt fall i 

intervjuerna. Samtliga telefonintervjuer anses trovärdiga och svaren anses pålitliga.  

Slutligen kan det förekomma brister i verktygen för inspelning. Bristerna kan 

medföra att ljudfilen är otydlig och i vissa fall inte går att använda. För att 

transkribera en ljudfil krävs det att den är bristfri och har god kvalitet.  

Hanteringen av observationssvårigheten och risken för brister i ljudinspelning löstes 

med kontinuerliga anteckningar och tolkningskontroller. På så sätt kunde de 

medverkande komplettera, tillägga eller korrigera i de fall undersökarna missat eller 

tolkat svaren fel samtidigt som validiteten ökade. För att öka validiteten ytterligare 
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har telefonintervjuerna utförts med samma fokus på problemformulering för att 

behandla ämnet lika vid samtliga intervjutillfällen (Christensen et al. 2010).   

En eventuell svaghet i denna studie är huruvida de intervjuade myndigheterna och 

organisationerna är representativa för hela populationen? Myndigheterna och 

organisationerna som deltog i studien anses representera trovärdiga resultat som 

avser hela populationen, dvs. samtliga statliga myndigheter. Fjorton intervjuade 

myndigheter och organisationer anses tillräckligt för att se likheter myndigheter 

emellan och resultera i slutsatser gällande hela populationen.  

 

2.4. Källkritik 

Grunden för referensramen är sekundärdata och består av kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar, ämnesrelevanta internetsidor och information från svenska 

statliga myndigheter. Dessa källor finns tillgängliga på Karlstads 

Universitetsbiblioteket, E-delegationens och myndigheternas hemsidor samt 

databaser som Google Scholar, Emerald och Business Source Premier. Tillförlitligheten på 

kurslitteratur och vetenskapliga artiklar är hög då de citerats och granskats av andra 

forskare. Informationen från internet är tillförlitlig där myndigheter presenterar syftet 

med sin verksamhet.  Slutligen är informationen från myndigheternas aktörer mycket 

tillförlitlig, då de förmodas tala om händelser och uppfattningar utifrån egna 

erfarenheter. Detta har tagits hänsyn till under författandets gång och trovärdig och 

lämplig information har använts.  
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3. TEORI 

 

I kommande kapitel redovisas relevant teori samt förklaringar till nödvändiga begrepp. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av SM som kommunikationskanal och skillnaderna mellan traditionella 

kommunikationskanaler och SM. Därefter belyses faktorer som är viktiga att arbeta med vid start 

i en ny kommunikationskanal. Slutligen beskrivs SM samt mediets populäraste kanaler som sedan 

mynnar ut i en presentation av möjligheter och svårigheter med dessa. 

 

3.1. Sociala medier 

Sociala medier som kommunikationsverktyg har blivit allt populärare bland både 

myndigheter och företag. Detta kan förklaras med det ökade användandet av mediet 

där hela 75 % av internetanvändare använde sig av SM (som Facebook och bloggar) 

redan år 2008 (Kaplan & Haenlein 2010). I åldrarna 18-29 använder 86 % SM 

dagligen. SM är ett kommunikationsverktyg som genom snabbhet, öppenhet, 

engagemang och interaktion förstärker relationen med medborgare (Kaplan & 

Haenlein 2010; Magro 2012).  

Till en början tydde alla tendenser på att användningen av sociala nätverk 

begränsades till de yngre generationerna, men trenden visar att även äldre 

generationer använder sig av nätverken mer frekvent (Madden & Zickuhr 2011). 

Många använder sina mobiltelefoner för att (via applikationer) koppla upp sig på 

sociala nätverk. Detta möjliggör konversation och tillgänglighet till information 

oavsett tidpunkt, tidsskillnad och plats. Ett exempel på hur effektivt det är att 

använda sig av SM när man vill nå ut med ett budskap är då CDC (US center of 

disease control and prevention) spred information om svininfluensan. Genom att 

sprida informationen på sociala nätverk önskade de nå ut och varna människor runt 

om i världen. Detta kom att bli väldigt lyckat då cirka en miljon människor delade 

budskapet vidare vilket resulterade i tre miljoner sidvisningar. Exemplet visar hur 

effektivt det är att använda sig av SM för att nå ut till många människor och skapa 

engagemang (Bernhardt et al. 2012). Ytterligare ett exempel är då polisen i 
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Queensland (Australien) upplyste befolkningen om cyklonernas framfart i delstaten. 

Informationen delades via nätverken Facebook, Twitter samt YouTube och 

resulterade i att antal följare ökade från 17 000 till 100 000 (Magro 2012).  

3.2. Skillnader mellan sociala medier och traditionella 

kommunikationskanaler 

SM används som komplement till eller förlängning av de traditionella kanalerna 

(Bertot et al. 2012). Till skillnad från ett meddelande två personer emellan (”one-to-

one”) som traditionella kanaler innebär, där aktiviteten i exempelvis kundtjänst via 

mail eller telefon är en enkelriktad informationsutdelning till en mottagare, kan 

myndigheter nå fler mottagare i SM (”one-to-many). Det nya mediet gör det möjligt 

för myndigheten och medborgaren att delge varandra värdefull information via 

diskussioner som resulterar i problemlösning och förstärkta relationer (Bertot et al. 

2012; Magro 2012). 

Det finns också skillnader i de resurser som måste avsättas i arbetet. SM är ett 

resurskrävande arbete som kräver bland annat tid för att hålla god kvalité (Bertot et 

al. 2011; Magro 2012). I traditionella kommunikationskanaler avsätts det 

huvudsakliga arbetet innan utdelning av information. Utarbetning av utseende, 

meddelande, design och redaktionellt arbete m.m. av exempelvis annonskampanjer 

utförs innan publicering. Efter kampanjen publicerats krävs inte dessa resurser i 

samma utsträckning. I SM börjar det riktiga arbetet med dialoger och diskussioner 

efter att aktiviteten ägt rum. Arbetsinsatserna är koncentrerade till uppföljning, 

bevakning och respons efter en publicering av ett pressmeddelande eller 

informationsinlägg. 

Till skillnad från den traditionella marknaden där verksamheten styrde över 

marknadsfrågor relaterade till produkt, tjänst, pris, marknad och strategier, i ett 

försök att möta kundernas förväntningar, har SM underlättat de strategiska besluten. 

Genom att förändra myndigheternas och medborgarnas möjligheter till interaktioner 

förändras även de strategiska förutsättningarna. Via interaktioner mellan befintliga 

kunder och icke befintliga kunder samt med organisationen ifråga kan aktörerna 

tillsammans skapa ett mervärde till tjänsten eller servicen. Ett primärt fokus bör vara 

att få kunder delaktiga i myndighetens aktiviteter. Delaktigheten leder till skapande av 
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mervärde som i sin tur leder till större sannolikhet till kundnöjdhet. Då befintliga 

kunder och icke befintliga kunder har interaktioner i SM ökar möjligheten att de 

influerar andra i sitt kontaktnät (Sashi 2012; Magro 2012). 

SM har även en skillnad i tonalitet. SM präglas av en frispråkighet och lättsamhet 

(Kaplan & Haenlein 2010) medan traditionella kommunikationskanaler har en mer 

grammatiskt korrekt tonalitet, mer i balans med myndigheternas byråkratiska språk. 

Traditionella kommunikationskanaler används på verksamhetens villkor där 

myndigheter ensamma råder över information som ska vara tillgänglig. I SM är det 

istället medborgarna som dikterar villkoren där de kan vara med och styra över 

information som är tillgänglig om myndigheter. För att lyckas med ett meddelande 

måste det ske på ett accepterat vis och i enlighet med medborgarnas villkor. 

Myndigheter behöver ha en öppen interaktion med medborgarna och vara villiga att 

dela med sig av information som medborgarna efterfrågar (Kaplan och Haenlein 

2010; Magro 2012).  

3.3. Att arbeta i sociala medier 

Ett första steg är att utveckla en strategi omfattande myndighetens målgrupp, 

meddelandet som ska förmedlas, kommunikationskanal som ska användas samt 

mätbara verktyg för feedback (Kotler et al. 2008). Tidigare studier visar att 

myndigheter inte har en ordentligt etablerad strategi. Ofta saknas viktiga faktorer 

som vision, syfte, mål och uppföljning. Många utför arbetet genom experimentering 

där de testar en kanal och ser vad som händer för att ändra i de fall det inte fungerar. 

Istället för att arbeta efter att ”lära sig genom att göra” kan myndigheter lyckas bättre 

då de innan implementering har en väl utarbetad strategi. Myndigheter bör inte utgå 

från tidigare myndigheters strategier i SM. Det finns ingen rätt mall som fungerar för 

alla utan den enskilda myndigheten måste definiera en strategi utifrån sitt uppdrag 

från regeringen och syftet med aktiviteten blir därför annorlunda (Magro 2012). 

En strategi som med säkerhet inte kommer uppnå dess fulla potential då 

myndigheter använder SM för att enbart upplysa om existerande annonskampanjer 

eller pressmeddelanden (Kaplan & Haenlein 2009). Det är därför av betydande roll 

att följande faktorer definieras: 
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3.3.1. Syftet med aktiviteten 

Generellt sett är myndigheternas primära syfte att informera medborgare om deras 

uppdrag och verksamhetsyfte (Kaplan & Haenlein 2010; Magro 2012). Det är viktigt 

att verktyget bidrar till informationsdelning som har till syfte att skapa deltagande och 

engagemang från medborgarna. Myndigheternas övriga verksamhetsmål skall gynnas 

av arbetet i SM (Bertot et al. 2011). Magro (2012) förklarar att syftet med SM är att 

skapa en relation till medborgarna som bygger på öppenhet och insyn i myndighetens 

verksamhet. I teorin har många myndigheter en handlingsplan angående hur insyn 

och öppenhet ska skapas, men i praktiken strävar de inte efter att uppnå dessa. Det 

räcker inte att vara aktiv med verktyget enbart ”för saken skull” för att det ska 

resultera i ett ökat deltagande (Magro 2012). 

3.3.2. Målgrupp 

Hela plattformen med diverse kanaler i SM erbjuder en åtkomst till en stor bredd av 

potentiella målgrupper. Medborgare som är aktiva i SM förväntar sig att myndigheter 

ska vara aktiva och tillgängliga. I och med skillnader i kanalernas karaktär och 

möjlighet utmärks även en skillnad i målgrupp för respektive kanal. Det är av den 

anledningen viktigt att myndigheter vet vilken målgrupp de vill nå och anpassas 

fortsatta beslut om meddelande, kanal och uppföljning efter målgruppen (Bertot et 

al. 2011).  

3.3.3. Meddelande 

Det meddelande som förmedlas i SM ska anpassas efter kanalen. Meddelandet ska 

innefatta information som bidrar till tillgänglighet och insyn i myndighetens 

verksamhet. Information som delges ska vara kontinuerlig, rimlig och lämplig för 

medborgarna. Detta för att bidra till delaktighet och interaktion (Magro 2012; Bertot 

et al. 2011). Trots detta har inte myndigheterna ett långsiktigt mål angående hur 

interaktionen med medborgarna ska uppnås (Magro 2012).  

3.3.4. Kanal 

Varje enskild kanal har sin egen karaktär och struktur i dialog som skapar formen på 

interaktionen. I varje kanals enskilda egenskaper kan små skiftningar i design och 
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policy vara avgörande för om aktiviteten i SM blir lyckad eller inte. Valet av kanal 

grundar sig på vad som nämns i stycket 3.2.1. Syftet med aktiviteten (Bertot et al. 2011). 

För att få så stor spridning av meddelandet som möjligt använder myndigheter 

många gånger flera kanaler i SM. När fler kanaler används är det viktigt att det finns 

ett samspel mellan kanalerna även fast kanalerna är olika i sina egenskaper och når 

olika målgrupper. Förmedlande budskap ska vara korta och koncista och inte förvirra 

på grund av att fler kanaler används (Kaplan & Haenlein 2010).  

3.3.5. Uppföljning 

Interaktion och öppenhet leder till stor volym av feedback. Feedback innehåller 

viktig information som är hjälpsam i uppföljningen av arbetet i SM. Informationen 

ger upplysningar om hur myndigheter kan arbeta bättre med kanalerna, men det är 

förstått att väldigt få myndigheter faktiskt använder eller påverkas av information 

från medborgare (Magro 2012).  

3.4. Kommunikationskanaler i sociala medier 

Det finns en rad olika kanaler att använda sig av i SM. De mest använda kanalerna är 

Facebook och Twitter. Andra använda kanaler är YouTube, LinkedIn, Instagram, 

bloggar och andra forum. Trots att varje kanal har en unik egenskap och fungerar på 

olika sätt i syfte och tillvägagångssätt förstärker samtliga kanaler kommunikationen, 

interaktionen samt delaktigheten- och redigeringen av information (Bertot et al. 

2012). 

3.4.1. Facebook 

Bland de sociala nätverken är Facebook det mest populära. Facebook grundades år 

2004 och var designat för att underlätta kommunikationen mellan vänner, familj och 

arbetskamrater. Sju år senare hade Facebook 700 miljoner aktiva användare vilket gör 

nätverket till den mest besökta sidan på internet (Aderman 2011). År 2007 bjöd 

Facebook in samtliga verksamheter och organisationer till att starta profiler. De 

lockades av möjligheten att marknadsföra sitt varumärke på ett populärt och globalt 

sätt. Facebook tillhandahåller information om användarnas geografiska position, 

information som är värdefull för företag och organisationer. Informationen bidrar till 
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att organisationer kan skräddarsy annonser beroende på plats, kön, ålder, intressen 

och andra faktorer. Slutligen kan företagen utveckla applikationer som kopplar ihop 

verksamhetens Facebook-sida med verksamhetens officiella hemsida. På detta sätt 

kan myndighetens besökare på Facebook snabbt och enkelt klicka sig in på 

verksamhetens officiella sida och ta del av dess varor och tjänster (Dekay 2012). 

Detta ledde till en ökad eskalering av Facebook-användandet då många verksamheter 

såg denna möjlighet och loggade in (Parris 2010). 

Idag kan verksamheter på Facebook skapa dokument över befintliga och potentiella 

kunder, dela med sig av information som realisationer, aktuella nyheter samt 

marknadsföra nya produkter eller tjänster. Verksamheterna kan tillföra kunderna 

kunskap via relevanta artiklar eller studier.  Lärdom som verksamheten i slutändan 

vinner på. Marknadsföringsannonser genererar inte många klick men däremot 

genererar verksamheternas statusuppdateringar betydligt mer klick (Klaassen 2009). 

Verksamheterna försöker vara så humana som möjligt på deras Facebook-sidor. 

"Fansen" lockas av kunskap, underhållning och intressanta konversationer. Av denna 

anledning kan verksamheterna skapa uppdateringar inom ämnen som inte direkt är 

relaterade till verksamheten, för att engagera fansen, samla information till en 

marknadsundersökning eller öka sidans synlighet. En lyckad uppdatering var bl.a. 

Verksamheten Targets "Vad är bästa gömstället för ett påskägg?" som resulterade i 264 

kommentarer. Dessa typer av uppdateringar bidrar till diskussioner användare 

emellan samtidigt som verksamheten får trogna återvändare (Parris 2010). För att 

som medlem kunna vara delaktig i diskussionerna på verksamheternas Facebook-sida 

måste de bli ”fans” genom att med ett klick ”gilla” verksamhetens sida. Vissa 

verksamheter tillåter ”fansen” att starta en konversation med andra fans eller aktörer 

i verksamheten, andra verksamheter tillåter inte detta. Specialister inom området SM 

råder verksamheter att med försiktighet och ömhet analysera konversationerna. Trots 

att de flesta kommentarer är positiva uppstår även negativa kommentarer, ibland 

även oacceptabla sådana. Fansen kan bland annat dela med sig av kritik gentemot 

verksamhetens produkter, tjänster eller anställda. Specialisternas råd i sådana fall är 

att inte censurera sådana kommentarer utan istället försöka vara tillmötesgående och 

svara på ett så trevligt sätt som möjligt. Med detta tillvägagångssätt underhålls de 

publika relationerna samtidigt som verksamheten försäkrar fansen om att deras 

klagomål blir hörda, tagna på allvar och att de bearbetas (Dekay 2012). 
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3.4.2. Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk där användarna kan posta kortare uppdateringar, länkar 

och annan multimedia. År 2011 hade nätverket 200 miljoner medlemmar som 

"twittrade" cirka 140 miljoner uppdateringar dagligen (Bernhardt et al. 2012). Såhär 

beskriver Twitter själva nätverket: 

 

Twitter är ett realtidsnätverk av information som ansluter dig till de senaste historierna, 

idéerna, åsikterna och nyheterna om vad helst du finner intressant. Hitta helt enkelt de 

konton du tycker är mest intressanta och följ konversationerna. 

Själva hjärtat i Twitter är små informationsbitar som kallas tweets. Varje tweet är 140 tecken, 

men låt dig inte luras av längden - du kan upptäcka mycket på så litet utrymme. Du kan se 

foton, videor och konversationer direkt i tweets för att se hela historier på en gång, allt på 

samma plats. Du behöver inte bygga en webbsida för att surfa på webben, och du behöver 

inte tweeta för att njuta av Twitter. Oavsett om du tweetar 100 gånger om dagen eller aldrig, 

har du fortfarande tillgång till uttalanden och information kring allt som intresserar dig. Och 

med bara en tweet, kan miljontals människor lära sig om eller visa sitt stöd för positiva 

initiativ som annars obemärkt kan passera. Program som "TwitterAds for Good" erbjuder ett 

sätt för ideella organisationer att främja sina insatser på samma sätt som företag kan. När fler 

samhällscentrerade organisationer ansluter sig till plattformen, kommer medborgarna att 

engagera sig alltmer i de ansträngningar som görs för att föra deras samhälle framåt. 

(Twitter 2013). 

 

Detta är fördelaktigt för myndigheter då det ger möjligheten att snabbt och enkelt 

informera Sveriges invånare om deras insatser.  

3.5. Möjligheter och svårigheter i sociala medier 

Likt andra kommunikationsverktyg förekommer möjligheter och svårigheter med 

SM. Myndigheter måste ha kännedom om dessa för att arbeta och hantera verktyget 

effektivt.  

 

En viktig faktor är rekommendationer i form av word-of-mouth från familj och vänner. 

Word-of-mouth har under en längre tid ansetts vara ett mäktigt vapen för 

marknadsföraren. Med det i åtanke är det förståeligt att statusuppdateringar på 
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Facebook eller blogginlägg innehållande rekommendationer har effekter liknande 

word-of-mouth. En medborgares uppfattning av en organisation påverkas betydligt då 

de positivt benämns på Facebook eller i en favoritbloggares blogginlägg (Strategic 

Direction 2011).  

 

Den fysiska distansen som internet innebär ökar kontakten mellan verksamheten och 

dess medlemmar. Medborgare kan snabbt och enkelt uttrycka känslor gentemot 

myndigheten. Känslor som säkerligen uttrycks på annorlunda sätt om mötet skett öga 

mot öga. Distansen uppmuntrar ärlighet - till skillnad från ett långt skrivet brev om 

sitt missnöje försvinner all finkänslighet i kommentarerna på Facebook. Den här 

typen av kommunikationskanals öppna plattformar tillsammans med distansen är 

därför det ultimata forumet för kunder att ventilera känslor (Champoux et al. 2012). 

Negativa kommentarer och missnöjen har större påverkan på oss än positiva och i 

rätt eller fel miljö sprids det som ringar på vatten. Detta är viktigt att tänka på 

eftersom ett litet misstag någonstans i verksamheten kan påverka hela verksamhetens 

image om det sprids. Vissa missnöjen som uppmärksammas på Facebook idag 

figurerar även i riksnyheter (Champoux et al. 2012; Larsson & Ånebrant 2012). 

 

Ett exempel där en organisation inte behandlade negativa kommentarer rätt var i en 

händelse med Nestlé. År 2010 uppmärksammades att en av Nestlés leverantörer 

arbetat oetiskt då de skadliggjort regnskogar i Indonesien. Detta resulterade i negativa 

kommentarer på Facebook. Istället för att erkänna sitt misstag försökte Nestlé 

censurera kommentarerna och besvara dessa med förnekelse. När Nestlé väl 

besvarade kritiken gjordes detta med sarkasm. Detta skapade ännu högre ramaskri 

hos människor runt om i världen som var emot Nestlés handlingar (Champoux et al. 

2012).  

 

I ett annat fall där negativa kommentarer hanterats på ett mindre smärtsamt sätt är 

exemplet med Southwest Airlines år 2011. Efter att ett hål uppmärksammats vid en 

inspektion av ett flygplan tvingades Southwest ställa in ca 100 flyg. Detta resulterade 

självklart i en hel del upprörda kunder och en brand av negativa kommentarer spreds 

som en löpeld på internet. Southwest besvarade snabbt kommentarerna med respekt 
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och ödmjukhet. Istället för en aggressiv försvarsställning använde sig Southwest av 

öppenhet och ärlighet.  

 

Trots svårigheterna med den ökade kritiken bidrar dessa med möjligheter. Kritiken 

myndigheter utsätts för i SM är fördelaktig då de har möjligheten att ge feedback på 

word-of-mouth. Samtidigt tillhandahåller kritiken myndigheter med information som 

hjälper de att förbättras. Det är även fördelaktigt för medborgarna eftersom 

myndigheterna tvingas stå till svars för sina handlingar. Det är då viktigt att lyssna på 

medborgarna och ta till sig av informationen om hur de anser att myndigheten ska 

förändras. På så sätt får medborgarna ventilera sina känslor samtidigt som 

myndigheten får en image av medkännande. Har inte medborgarna möjlighet till 

detta blir resultatet en förlorad relation och tillit (Champoux et al. 2012). Genom att 

arbeta med delaktighet och insyn i SM får myndigheten en ökad tillit samtidigt som 

det reducerar medborgarnas osäkerhet och word-of-mouth (Magro 2012).  

 

Det går inte att undvika de negativa aspekterna i SM. Förr eller senare kommer 

besökare att lämna negativa kommentarer (Champoux et al. 2012). Kanalens 

frispråkighet är en bidragande förklaring till en ökning av negativa inlägg på 

myndigheters sidor. Frispråkigheten har även inneburit en förlorad kontroll över 

information som är tillgänglig om myndigheter. Via de traditionella kanalerna kunde 

myndigheter själva styra över information som var tillgänglig om dem. Idag är 

kontrollen förlorad och i vissa fall har myndigheter varken vetskap eller chansen att 

ändra information som publiceras (Kaplan & Haenlein 2010). Detta innebär att 

konversationer i SM ständigt måste bevakas och bearbetas.  

Slutligen har många myndigheter svårigheter att förändra tonaliteten och anpassa 

denna efter kanalen. Myndigheter har i historien genomsyrats av ett byråkratiskt 

språk som inte är lämplig i SM, de bör istället försöka smälta in och använda sig av 

det lättsamma språket som används i kanalerna (Magro 2012). Avslutningsvis är SM 

ett kostnadseffektivt verktyg då det har möjligheten att nå ut till en stor mängd 

människor på kort tid (Kaplan & Haenlein 2010; Magro 2012). 
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3.5.1. Hantering av svårigheter 

Tidigare studier har presenterat faktorer på hur myndigheter i bästa mån kan arbeta 

med SM. Nedan presenteras viktiga faktorer att tänka på då myndigheter är aktiva i 

SM: 

Team 

Varje myndighet bör tillsätta en specifik grupp som dagligen arbetar med verktyget 

och därför krävs mer resurser (Kaplan & Haenlein 2010; Magro 2012). Arbetet med 

SM ska vara väl informerat och genomsyra hela organisationen (Gorry & Westbrook 

2009). 

Riktlinjer 

Det är fördelaktigt om det finns nedskrivna förhållningssätt över arbetet i SM 

(Kaplan & Haenlein 2010; Magro 2012). Näringsdepartementet har upprättat E-

delegationen som har uppgiften att underlätta och driva e-utvecklingen för 

myndigheter. De arbetar även med att förbättra arbetet och ändamålet med 

kommunikationsverktyget. I riktlinjerna de utvecklat förklarar E-delegationen de krav 

myndigheter måste följa, bland annat beskrivs hanteringen av allmänna handlingar 

och skyddet av privatpersonernas integritet (E-delegationen 2013a). 

Omvärldsbevakning 

En fördel med internet är att den enskilde får ta del av nyheter i realtid. Detta är en 

nackdel för myndigheter eftersom de inte kan kontrollera information i samma 

utsträckning som tidigare. Men med hjälp av verktyg som Google kan myndigheter 

leta rätt på sidor där de blir berörda och följa upp det som sägs i kanalerna. Genom 

kontinuerlig uppföljning får de reda på dialoger och information i ett tidigt skede och 

kan förhoppningsvis hantera dessa innan konversationerna urartas (Champoux et al. 

2012). 

 

Aktivitet och lyhördhet 

För att kunna använda SM på bästa sätt är det viktigt att myndigheter eftersträvar en 

ständig aktivitet i form av kontinuerliga inlägg som får medborgare engagerade. För 

att lyckas med detta behöver myndigheter vara ärliga och lyssna på medborgarna 
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samt ta reda på vad de vill diskutera och vilken typ av information de efterfrågar 

(Kaplan & Haenlein 2010).  

 

Agera snabbt 

Desto längre tid det tar för myndigheter att svara på ett inlägg desto längre blir listan 

med kommentarer. Myndigheter bör planera hur verksamheten ska agera i vissa 

situationer i förväg så att de kan agera snabbt om krisen skulle inträffa (Champoux et 

al. 2012). Internet har gjort det möjligt för konsumenter att lättare och mer skyddat 

uttrycka sina känslor. Detta är en av orsakerna till att negativa kommentarer i SM 

sprider sig snabbare än verksamheter kan hantera dem (Gorry & Westbrook 2009). 

Hantera dialogerna 

Ta tjuren vid hornen och ta del av kritiken. Radera inte negativa inlägg, det resulterar 

bara i att de missnöjda blir argare och situationen förvärras (Champoux et al. 2012). 

Be om ursäkt även om det inte är organisationens fel. Får myndigheter ett klagomål 

på deras Facebook-sida förväntas misstaget vara deras och medborgare vill se att 

misstaget erkänns och att de tar ansvar för detta (Champoux et al. 2012). 
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4. EMPIRI 

 

I följande kapitel redovisas resultat från den genomförda undersökningen. Empirin för studien har 

samlats in genom metodvalet telefonintervju tillsammans med sekundärdata från respektive 

myndighet, organisation och läroverk. Nedan redovisas en sammanställning av den mest relevanta 

information som framkommit ur samtliga telefonintervjuer. Allt som redovisas i detta kapitel är de 

medverkandes uppfattningar och åsikter. 

 

4.1. Sociala medier 

Samtliga myndigheter som är aktiva i SM anser att aktiviteten har positiva effekter. 

Arbetsförmedlingen motiverar sin aktivitet i SM så här: 

 

”jag tycker att det är superviktigt att vara med där diskussionen pågår. Till en början var många 

myndigheter rädda för arbetet med SM. Rädda för vad som skulle skrivas om dem och vad det 

skulle leda till för konsekvenser. Verkligheten är så, det är en demokrati och folk får tycka till om 

oss när de vill. Det ska vi inte vara rädda för utan istället ta den diskussionen. Ju större 

utsträckning vi finns i SM, ju större möjlighet har vi att vara en del i det och förmedla vårt uppdrag 

och se till att rätt förväntningar skapas. Det är fantastiskt att vi kan göra detta möjligt genom SM 

då vi kan nå ut till så många.” 1 

Dock har de svårt att uttala sig om alla myndigheter bör vara aktiva eller inte. Det är 

viktigt att den enskilda myndigheten analyserar sin situation utifrån verksamhetens 

syfte för att komma fram till om en aktivitet i SM medför ett mervärde för dess 

målgrupper. En gemensam åsikt från samtliga intervjuade var att en aktivitet är att 

föredra och ingen ångrar att de har en närvaro i SM.  

 

”Nej, det beror helt och hållet på vad man har för ambitioner och uppdrag med sin verksamhet. Vi 

resonerade och kom fram till att vi kunde skapa ett mervärde för våra kunder genom att vara där. 

Det är någonting man får ta ett beslut om från fall till fall.” 2 

 

                                                 
1
 Ansvarig för närvaro & strategi i sociala medier Arbetsförmedlingen, Telefonintervju den 18 april 2013. 

2
 Kommunikationsstrateg Kronofogden, Telefonintervju den 17 april 2013. 
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Trots att myndigheter anser att det är viktigt att följa med i utvecklingen och att en 

aktivitet i SM är ett steg i rätt riktning bör man inte aktivera sig enbart för sakens 

skull. Det viktiga är att myndigheter utför ett bra arbete i de kanaler de är aktiva. SM 

ersätter inte traditionella kommunikationskanaler utan används som ett komplement 

för att skapa mervärde åt myndigheternas målgrupper.  

 

”Jag tror det är viktigt att man har tagit ställning. Alla aktörer i ett samhälle har en uppsättning 

av kommunikationskanaler som lämpar sig mer eller mindre utifrån det man ska göra. De måste 

användas rätt och ha ett syfte. Det handlar om att ta ställning om detta på bra grunder. Det kan 

mycket väl vara så att vi lägger ned vår Facebook-sida för att den inte längre fyller ett syfte, eller att 

vi gör den större för att vi känner att den har potential att nå de kunder som vill ta del av oss.” 3 

 

CSN är en myndighet som valt att inte vara aktiv i SM. De har undersökt huruvida 

dess målgrupper anser att myndigheten bör vara aktiv eller inte. Resultatet blev 

tudelat och därmed har CSN valt att inte vara aktiv av anledningar som är i enlighet 

med tidigare stycke. CSN vill inte starta en aktivitet ”bara för att” följa med i 

utvecklingen, utan det viktigaste för myndigheten är i så fall att kunna utföra ett bra 

arbete i SM och skapa mervärde. Trots detta har myndigheten inte en negativ 

inställning till en aktivitet i SM, men vill utvärdera frågan vidare innan en aktivitet kan 

ske (Pressekreterare CSN, Telefonsamtal den 25 april 2013). 

4.2. Skillnader mellan sociala medier och traditionella 

kommunikationskanaler 

Myndigheter ser SM som ett komplement till de traditionella kanalerna, med detta 

menas att SM inte kan ersätta tidigare kanaler utan ska ses som en förlängning av 

dessa. NN förklarar detta med att: 

”SM tar vid där mailen tar slut” 4 

 

Medan en annan förklarar: 

                                                 
3
 Kommunikationsstrateg & Pressansvarig Läkemedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 

4
 Samordnare Skolverket, Telefonintervju den 17 april 2013. 
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”Det finns verksamheter som tror att SM kan ersätta alla kommunikationskanaler och att allt 

kan läggas ut eller delas i SM. Jag tror inte att SM ska ersätta ett annat medie, men som jag har 

sagt innan är det ett superbra komplement till de redan befintliga kanalerna.” 5 

SM är ett sätt att öka trafiken till myndighetens webbsida och vise versa. Det är på så 

sätt två verktyg som arbetar tillsammans istället för emot varandra. 

”Spelreglerna är helt annorlunda i SM än vad de är på andra kanaler. Vi kan t.ex. inte få den 

lätta och breda återkopplingen på vår webbsida som vi får i SM. Webben används mycket som ren 

informationskanal där människor kan hitta svar på sina funderingar eller blir mer pålästa.” 6 

Mängden information som delas i kanalen och hastigheten med vilken den sprids 

utgör den övergripande skillnaden mellan traditionella kommunikationskanaler och 

SM. Traditionella kanaler, exempelvis en hemsida, har mer informationsutrymme än 

kanaler i SM. Myndigheter uppfattar att det är acceptabelt med mer information på 

en hemsida än vad det är i SM. Skillnaden i spridning har sin grund i existerande 

tillgänglighet. I SM sprids ett budskap snabbt och ses av många människor oavsett 

tidpunkt och plats. Arbetsförmedlingen förklarade i ett exempel där de berättade om 

Fas 3 som är ett politiskt program för att få tillbaka sysslolösa och långtidsarbetslösa 

på arbetsmarknaden. Detta fick mycket uppmärksamhet. Programmet var inget som 

Arbetsförmedlingen enskilt infört utan ett beslutat taget från regeringen. Uppdrag 

Gransking gjorde ett inslag om Fas 3 vilket Arbetsförmedlingen delade via sin 

Facebook-sida. Inslaget upprörde en stor mängd medborgare och inlägget fick 

12 000 kommentarer. Spridningen kan jämföras med kundtjänst via telefon där 

informationen enbart riktas till en person, när samma fråga ställs i SM kan svaret ses 

och delas av betydligt fler. Tillgängligheten resulterar i att myndigheten och 

medborgaren kan ha en fortsatt kontakt även om medborgaren är tillfälligt bosatt 

utomlands. Flertalet myndigheter anger att deras aktivitet i SM främst är ämnad för 

informationsdelning. 

”Frågorna som ställs ses av många människor vilket resulterar i att färre personer ställer samma 

frågor. Detta bidrar till att Försäkringskassan blir mer kostnadseffektiv då fler personer kan se ett 

svar på en fråga och slipper kontakta kundtjänst med samma fråga.” 7 

                                                 
5
 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 

6
 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 

7
 Kommunikationsstrateg/projektledare Försäkringskassan, Telefonintervju den 29 april 2013. 
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”En av de största fördelarna med SM är att väldigt många fler får tillgång till våra svar. Det är en 

klar fördel i jämförelse med telefon där konversationen pågår mellan två personer. Facebook tillåter 

att mottagarna av svaren blir fler.” 8 

 

Ytterligare en skillnad är resursförbrukningen.  I traditionella kommunikationskanaler 

är arbetsinsatsen mer krävande i startprocessen av exempelsvis ett nyhetsbrev. I SM 

är arbetsinsatsen både hög i startprocessen och hög efter att ett inlägg har 

publicerats. Till skillnad från traditionella kanaler där arbetet är slut efter utskickad 

marknadsföring har arbetet i SM bara börjat efter ett publicerat inlägg.  

 

Slutligen har även myndigheterna noterat att språket skiljer sig från övriga kanaler där 

SM genomsyras av en lättsam tonalitet. Tonaliteten ska vara betydligt mer personlig. 

 

”Jag tror att deras förväntningar är att vi ska ha ett aktivt flöde, då menar jag att vi lägger ut 

relevanta saker med en personlig eller roligare knorr på.” 9 

 

Myndigheter har förstått att medborgare vill ta del av myndighetens känslor kring de 

ämnen som diskuteras. Det kommer ofta frågor på hur myndigheten tycker och 

känner i sakfrågor. I och med detta försöker myndigheter svara på ett språk som är 

enkelt att förstå.  

 

”Vi måste lära oss mer om hur man uttrycker sig. På Facebook fungerar t.ex. inte byråkratiskt 

språk.” 10 

 

4.3. Att arbeta i sociala medier 

Några myndigheter har haft en färdigutvecklad strategi innan uppstarten i SM, andra 

myndigheter kombinerar strategin med att ”lära sig genom att göra” och vissa arbetar 

enbart efter att ”lära sig genom att göra”.  

                                                 
8 Gruppchef sociala medier Pensionsmyndigheten, telefonintervju den 16 april 2013. 
9
 Kommunikatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 

10
 Informatör/Webbredaktör digitala medier Diskrimineringsombudsmannen, Telefonintervju den 22 april 2013. 
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”Vi har inte utbildat oss i detta utan arbetar hela tiden med att lära oss från andra, att lära oss av 

våra egna erfarenheter samt ta tillvara på kompetensen i moderatorgruppen.” 11 

Skillnader finns i användningen av SM där en del myndigheter använder verktyget 

som ett komplement till kundtjänst medan andra använder det för att informera om 

annonskampanjer, pressmeddelanden samt övrig information om myndighetens 

verksamhet.  

 

4.3.1. Syftet med aktiviteten 

Tillgänglighet, informationsgivande samt deltagande och engagemang via 

åsiktsuttryck är myndigheternas övergripande svar på vad syftet är med aktiviteten. 

De vill kunna bidra med information som är till hjälp för medborgarna. 

Myndigheterna har sett en ökning av målgruppernas aktivitet i SM och därför har det 

varit en självklarhet att själv bli aktiv. Likt andra organisationer vill de vara aktiva där 

dess kunder är aktiva. Nästan samtliga medverkande myndigheter tror att aktiviteten 

resulterat i en förbättrad kundrelation, men endast ett fåtal uttrycker att det är 

någonting de strävar efter.  

 

”Ursprungligen skapade vi våra konton eftersom ”man skulle vara där”. Sedan slutet av 2011 har 

vi arbetat strategiskt med vår kommunikation i sociala medier eftersom det är tydligt att flera av 

våra målgrupper har hög närvaro där” 12 

 

”Hösten 2009 blev det väldigt tydligt att vi myndigheter ligger efter i utvecklingen i SM. Den 

pågående pandemin påminde om att vi borde finnas där människorna som vill få tag på oss 

finns.”13 

4.3.2. Målgrupp 

I frågan om vilken målgrupp myndigheter vill nå ut till i SM svarade den 

övergripande delen att deras närvaro är ämnad för de medborgare som finner ett 

intresse av deras organisation. Svenskar som är bosatta utomlands är en grupp som 

                                                 
11

 Samordnare Skolverket, Telefonintervju den 17 april 2013. 
12

 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 
13 Kommunikationsstrateg & Pressansvarig Läkemedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 
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myndigheter kan se har en ökad besöksfrekvens till deras sidor. Utlandssvenskar har 

en större benägenhet att hålla kontakten med sina familjer och använder SM i större 

utsträckning. SM är även fördelaktigt för utlandssvenskar i annan tidszon då de 

istället för att passa en tid för ett telefonsamtal kan skriva sin fråga i SM. En del 

medverkande myndigheter förklarade att kanalerna i SM har olika målgrupper. 

Facebook når ut till en bred allmänhet medan Twitter når ut till en mer professionell 

målgrupp. Med professionell målgrupp menas sakkunniga professorer, journalister, 

beslutsfattare, forskare, opinionsbildare m.m. På Facebook kan myndigheterna skapa 

flera grupper och på så sätt nå olika målgrupper. I dessa olika grupper kan 

myndigheten fokusera på en specifik målgrupp samtidigt som övriga målgrupper 

slipper störas av information de inte är intresserade av. Försäkringskassan har 

upprättat olika Facebook-sidor för att nå ut till olika målgrupper, exempelvis 

Försäkringskassan-bostadsbidrag för studenter och Försäkringskassan-förälder. Slutligen anser 

myndigheter att de når ut till svåråtkomliga målgrupper via SM, men endast ett fåtal 

använder lockelser som kampanjer och tävlingar (för ytterligare redovisning se 4.4.1. 

Facebook).  

 

”Vi har identifierat en kundgrupp som är väldigt svår att nå utan en aktivitet i SM. Vi har också 

märkt att stora delar av våra kunder använder SM och det är vår vision att nå ut och vara där 

våra kunder är.” 14 

 

”Vi använder inte alls några metoder för att få besökare mer engagerade. Vi ställer inga frågor och 

vi har heller inga tävlingar eller liknande. Vi känner att vi inte är där rent 

kommunikationsmässigt. Det är inte relevant heller på grund av att det är så pass liten skara som 

följer oss på Facebook.” 15 

4.3.3. Meddelande 

Olika kanaler har olika egenskaper. Förmedling av budskap i respektive kanal 

behöver anpassas efter kanalens egenskaper. NN förklarar det som följande: 

”Det vi tycker är viktigt här är att inte bara ”copy-paste” utan att man ändrar och anpassar 

informationen till den kanal som det ska läggas ut på. Webbsidan och Facebook är två helt olika 

                                                 
14

 Gruppchef sociala medier Pensionsmyndigheten, Telefonintervju den 16 april 2013. 
15

 Kommunikationsstrateg & Pressansvarig Läkemedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 
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verktyg där webbsidan är bra för mycket information, men Facebook kräver information som är 

kort och koncist.” 
16

 

4.3.4. Kanal 

Kanalerna i SM används på olika sätt. Skillnaden mellan kanalerna är 

tillvägagångssätten som används för att kommunicera information. Varje kanal har 

olika tillvägagångssätt och kräver olika förhållningssätt. För djupare redovisning se 

avsnitt 4.4 Kommunikationskanaler i sociala medier. 

4.3.5. Uppföljning 

I SM får myndigheter direkt feedback på meddelanden i kanalerna, men det sker 

ingen uppföljning av hur arbetet i SM kan förbättras. Dock läser de och håller koll på 

dialogerna, samt deltar i dessa för att informera, diskutera, förklara eller försvara sig i 

enskilda sakfrågor. Det finns en önskan hos myndigheter att ta tillvara på 

medborgarnas åsikter och information som de kan använda i verksamhetens 

utveckling. I intervjuerna ställdes frågor om medborgarnas förväntningar och 

anledningen till att de besöker myndigheten. Nästan samtliga medverkanden kunde 

enbart spekulera i frågan eftersom ingen uppföljning skett. Endast ett fåtal 

myndigheter analyserar feedback för att förbättra sitt arbete. Bristerna i uppföljning 

är tydliga i följande citat. 

 

”Vi har ingen tydlig bild av det ännu och det är någonting som vi också måste titta mer på.” 17 

 

4.4. Kommunikationskanaler i sociala medier 

Undersökningen har påvisat likheter i hur myndigheter använder olika kanaler för 

olika ändamål. Vissa myndigheter har även angett att en tidigare svåråtkomlig 

målgrupp nu är möjlig att nå via SM – exempelvis ungdomar samt yngre kvinnor och 

yngre män. I kommande stycke presenteras de främsta kanalerna myndigheter 

använder sig av i SM. 

                                                 
16 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 
17

 Informatör/Webbredaktör digitala medier Diskrimineringsombudsmannen, Telefonintervju den 22 april 2013. 
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”Fördelarna är att man kan anpassa budskapet beroende på kanal och målgrupp. Medborgarna 

kan själva välja vilken kanal de vill använda sig utav när de ska kontakta Försäkringskassan 

samt vilken tidpunkt det passar.” 18 

4.4.1. Facebook 

Samtliga myndigheter som är aktiva på Facebook har privatpersoner som primär 

målgrupp. Uppfattningen är att Facebook är den kanal som används mest frekvent av 

den enskilde individen. Av denna anledning är det viktigt att myndigheter inte 

uppfattas som att de tränger sig på i den privata sfären. Budskap bör också förmedlas 

med en lättsam tonalitet. Privatpersoner gör själva ett aktivt val då de väljer att 

besöka eller gilla myndigheten och ska därför inte skrämmas iväg av ett alltför 

byråkratiskt språk eller påtvingade aktiviteter. Myndigheter använder inte lockande 

medel som tävlingar eller lotterier för att öka medborgarnas aktivitet på deras sidor. 

Dels för att inte vara påtvingade dels för att de inte vill förlora sitt intryck av att vara 

en seriös myndighet. Samtidigit tror inte myndigheter att medborgare besöker deras 

sida för nöjes skull, utan besöker dessa då de behöver information i en sakfråga. NN 

förklarar: 

 

”Jag tror inte att tanken är ”åh, nu ska jag besöka Livsmedelsverket. Vad kul det ska bli!” utan 

mer ”Det var någonting nytt om hästkött, det ska jag ta reda på mer om och så hamnar de hos oss 

när de söker.” 19 

Pensionsmyndigheten förklarar varför de inte lockar besökare till deras sida: 

”Nej, det har vi inte, och det är av flera skäl. Dels på grund av den diskussionen som förs angående 

huruvida det är tillåtet eller inte att ha sådana aktiviteter. Dels för att vi måste göra en bedömning 

om vad som uppfattas som seriöst. Vi är ändå en myndighet som vill uppfattas som seriös av våra 

kunder. Vi vill uppfattas som personliga och lättillgängliga utan att förlora den seriösa 

verksamheten, vilket många gånger kan gå förlorad om man blandar in olika tävlingar och 

liknande.” 20
 

  

                                                 
18

 Kommunikationsstrateg/projektledare Försäkringskassan, Telefonintervju den 29 april 2013. 
19

 Informatör Livsmedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 
20

 Gruppchef medier Pensionsmyndigheten, telefonintervju den 16 april 2013. 
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Myndigheternas roll är istället att finnas där och vara informationsgivande i sakfrågor 

på privatpersonernas villkor. Men det finns en problematik då myndigheter vill sprida 

sitt budskap och samtidigt behålla den självständiga roll som de faktiskt har. NN på 

Livsmedelsverket (Telefonintervju den 24 april 2013) förklarade en aspekt av 

problematiken med att den ökade spridningen av information ofta är ett resultat av 

att verksamheten följer andra verksamheters sidor. Genom att följa andra kan det 

uppfattas som att myndigheten faktiskt stödjer det som skrivs på sidan. Här måste 

varje organisation tänka igenom sin strategi. Av denna anledning är det inte självklart 

för Livsmedelsverket att följa andra sidor och gör det inte heller på Facebook idag. 

Ett alternativt tillvägagångssätt som Karlstads Universitet använder för att öka 

engagemang och spridning är ”Veckans Student”. I ”Veckans Student” presenteras 

en student på deras sida där personen svarar på frågor. Aktiviteten bidrar till att 

studentens vänner gillar och delar inlägget vilket bidrar till en ökad spridning av 

Karlstads Universitet. 

 

Många myndigheter använder Facebook som ett komplement till kundtjänst där 

möjligheten till dialog ger utrymme för åsikter och debatt. De har noterat att 

medborgarna förväntar sig snabba svar och information som är kort och koncis. 

Detta innebär i vissa fall att myndigheterna länkar till hemsidan för att hänvisa till 

ytterligare information för den som vill läsa mer. En av de intervjuade myndigheterna 

berättade att de tar hjälp av Upplysningstjänst (UT) för att ge svar på Facebook. 

Upplysningstjänst hanterar alla inkommande frågor som kommer in till myndigheten. 

Nackdelen med UT är att svarstiden många gånger blir lång, vilket inte är bra när det 

finns förväntningar på snabba svar. Anledningen till att svarstiden ofta är lång beror 

på att UT inte enbart behandlar inkommande frågor från en kanal. De svarar på ca 8 

000 inkommande frågor i månaden via telefoni, mail och SM. 

4.4.2. Twitter 

Till skillnad från Facebook är de primära målgrupperna på Twitter mer 

professionella. Journalister, sakkunniga, professorer, beslutsfattare och liknande är de 

som är mest aktiva. Det innebär att Twitter når målgrupper som inte Facebook gör i 

lika stor utsträckning. 
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De flesta myndigheter använder Twitter för att lägga ut händelser och information 

om organisationens verksamhet. Nyhetsflödet har en kortare livslängd på Twitter än 

på Facebook och det är därför viktigt att nyhetsflödet innehåller korta tweets om 

myndighetens verksamhet. Twitter är en krävande kanal och NN vid Karlstads 

Universitet uttryckte arbete med kanalen som nedan:  

 

”Ett inlägg på Facebook kan ha en livslängd på ca en halvdag, medan ett inlägg på Twitter har en 

livslängd på max två timmar innan det försvinner ur flödet. Detta innebär att det kräver en ständig 

bevakning av flödet. När vi får in ”mentions” från andra försöker vi svara så snabbt som möjligt, 

de som skrev eller nämnde oss vill inte sitta och vänta i ett dygn på ett svar.” 21 

 

Ett fåtal av myndigheterna, exempelvis Trafikverket, Försäkringskassan och 

Konkurrensverket, är även aktiva med ett konto på YouTube där de förser 

medborgare med informativa filmer om deras verksamhet. Övriga kanaler som 

bloggar, nyhetsblad och andra forum analyseras i myndigheternas 

omvärldsbevakning. 

 

4.5. Möjligheter och svårigheter i sociala medier 

Det finns både svårigheter och möjligheter med att vara aktiv i SM. Trots svårigheter 

överväger möjligheterna och många intervjuade nämner dessa när de förklarar 

anledningen till att de är aktiva.  

 

En svårighet är den ökade responsen myndigheter erfaras. Samtliga myndigheter 

bemöter kritik med ärlighet och öppenhet. De ser kritiken positivt då de har en 

möjlighet att förklara och tydliggöra uppdraget med sin verksamhet. Detta leder 

också till rätten för medborgarna att uttrycka sig. Ett aktivt bemötande och hantering 

av kritik leder till en personligare relation och reducering av word-of-mouth. 

 

”Detta resulterar i att vi får massa information om vad våra målgrupper vill ha och kan förbättra 

oss efter detta.” 22 

 

                                                 
21

 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 
22

 Informatör Livsmedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 
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Många gånger kan en medborgare med negativ respons vändas till positiv när 

myndigheter på ett ärligt och personligt sätt förklarar exempelvis ett missförstånd. 

Den till början upprörda medborgaren har efter ett sådant svar blivit än mer positiv 

belagd till myndigheten. Dock finns det medborgare som inte blir nöjda oavsett hur 

de blir bemötta med svar.  

 

”Många gånger har våra kommentarer på blogginlägg gett positiv feedback då bloggarna inte visste 

att vi var aktiva även där och ser vad som skrivs.” 23 

 

Det är viktigt att myndigheternas anställda skiljer på sin aktivitet som statstjänsteman 

och privatperson. Myndigheterna har utformat en policy om hur de bör agera i rollen 

som statstjänsteman men i rollen som privatperson finns det ingen policy. 

Arbetsförmedlingen förklarar:  

”Vi kan inte förbjuda någon att vara aktiv i SM, men vi kan upplysa personal om att de faktiskt 

är en statstjänsteman och att det kanske inte är lämpligt att skriva inlägg på en arbetssökandes 

privata Facebook-sida eller skriva någonting olämpligt på sin egen. Man måste ha en balans mellan 

sin statstjänst och privatperson.” 24 

En svårighet flera nämnt var att förutse vilka dialoger, konversationer, inlägg och 

annan aktivitet som kommer äga rum i SM samt hur de kan tänkas utvecklas. 

Verktyget är oförutsägbart och man kan aldrig med säkerhet veta hur aktiviteten 

kommer att se ut.  

”Det som är en svårighet och utmaning är att man aldrig kan förutse vad som kommer att hända. I 

telefonen kan man alltid be kunder vänta ett ögonblick eller be om att få återkomma med svar. 

Diskussionen mellan två personer över telefon blir mer isolerad och kontrollerad.” 25 

”Man vet aldrig hur ett inlägg eller diskussion kommer att arta sig. Det kan börja väldigt 

harmlöst, men snabbt ändras till något okontrollerbart.” 26 

Vidare förklarar myndigheter svårigheten i att använda rätt tonalitet i språket. SM är 

en kanal som har en lättsam tonalitet där det strikta byråkratiska språket som 

                                                 
23

 Ansvarig för närvaro och strategi sociala medier Arbetsförmedlingen, Telefonintervju den 18 april 2013. 
24

 Ansvarig för närvaro och strategi sociala medier Arbetsförmedlingen, Telefonintervju den 18 april 2013. 
25

 Gruppchef sociala medier Pensionsmyndigheten, Telefonintervju den 16 april 2013. 
26

 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 
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myndigheter annars använder inte passar in. Det är en svårighet myndigheter får lära 

sig att behärska och utveckla så att inläggen anpassas efter språket i SM. Trots 

svårigheten ser myndigheterna tonaliteten som en möjlighet till att bli en del av 

medborgarnas vardagliga privatliv. Målet är inte att störa medborgarnas flöden i SM, 

utan vara en del av det naturliga nyhetsflödet.  

”Vi måste lära oss mer om hur man uttrycker sig. På Facebook fungerar inte ett byråkratiskt 

språk.” 27 

”En ytterligare fördel är att vi som organisation eller företag tillåts att nästan kliva in målgruppens 

vardagsrum där våra inlägg ligger tillsammans med inlägg från deras vänner och familj. Det blir ett 

naturligt reklamflöde där den stora utmaningen för oss är att inte reklamen ska störa det naturliga 

flödet av inlägg. Det är detta som det hela går ut på.” 28 

Försäkringskassan förklarade även vikten av att ha en handlingsplan över åtgärder 

som bör vidtas då en statstjänsteman hängs ut i SM. Då detta sker uppstår en kris 

som är viktig att hantera, både externt och internt. Vid sådana händelser är det lätt 

hänt att de interna åtgärderna glöms bort eftersom de snabbt vill åtgärda det externa. 

Detta förklarades med ett påhittat exempel där statstjänstemannen och handläggaren 

NN blivit uthängd i media eftersom en medborgare ansåg att hen brustit i sin 

handläggning. Uppmärksammas detta i media är det lätt hänt att chefer koncentrerar 

sig på det externa och försöker lugna mediauppbådet. De interna åtgärderna skjuts åt 

sidan och NN och hens känslor blir inte uppmärksammade. Det är lika viktigt att 

hantera detta internt för att förhindra en intern ryktesspridning och behålla NN:s 

goda arbetsmiljö. 

 

Som tidigare förklarat i 4.1. Skillnader mellan sociala medier och traditionella 

kommunikationskanaler resulterar den snabba spridningen av information i att 

myndigheter blir mer kostandseffektiva. Detta eftersom fler medborgare tar del av 

samma information i SM och slipper själva ringa kundtjänst.  

 

”Den största fördelen är att ett inlägg eller en länk som läggs upp i SM ses av så många människor 

på en kort stund. Det är en lättillgänglighet som inte går att skapa någon annanstans. Detta gäller 

                                                 
27

 Informatör/webbredaktör digitala medier Diskrimineringsombudsmannen, Telefonintervju den 22 april 2013. 
28

 Informatör Karlstads Universitet, Telefonintervju den 18 april 2013. 
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också när en person ställer en fråga och vi ger svar på det, då ser ytterligare 3000 personer detta och 

kan ta del av det. Det blir lite effektivare än när alla de här 3000 personerna ska ringa in till 

kundtjänst och ställa samma fråga.” 29 

4.6. Hantering av svårigheter i sociala medier 

Team 

I nästan alla myndigheter och organisationer finns ett team som är ansvariga över 

arbetet i kanalerna. Teamet arbetar under kontorstider med att underhålla och 

kontrollera trafiken i SM. Det var dock endast en av de intervjuade, Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO), som berättade att de har en helgjour som uppdaterar och 

kontrollerar kanalerna med jämna mellanrum utanför kontorstid. Flertalet av de 

intervjuade förklarar att det ska finnas sakkunniga i arbetet med SM. Dels sakkunniga 

som publicerar inlägg och liknande, dels sakkunniga som svarar på frågor som ställs i 

verktyget (gäller framförallt Facebook). En av de intervjuade förklarade att teamet 

som besvarar medborgares frågor i SM är desamma som arbetar i kundtjänst via 

telefoni och mail. Anledningen till detta är att de vill få samma svar i SM som i 

kundtjänst.   

Riktlinjer 

Nästan alla myndigheter känner till E-delegationens riktlinjer och arbetar med hjälp 

av dessa. Därutöver har handlingsplaner och policys utarbetats som beskriver hur 

tjänstemännen ska arbeta och förhålla sig i SM. Det finns även myndigheter som inte 

har någon fastställd policy eller handlingsplan. En myndighet som har varit aktiv i 

SM under en längre tid ser ett behov av att skriva om policyn de upprättade vid 

starten för att anpassa policyn till arbetets utveckling.  Vissa myndigheter anser dock 

att policyn inte alltid går att följa, exempelvis vid hantering av negativ kritik som 

kräver olika tillvägagångssätt i olika fall. Trots detta anser de att handlingsplaner och 

policy är bra för att distribuera resurser, arbetsfördelning och rapportering.  

 

”Vi har en specifik policy för vår Facebook-sida. Den handlar dels om våra värderingar i vårt 

handelsprogram som har beslutats på vår kongress och det ska följas även i arbetet med Facebook. 

Sen så står det också om vilka typ av inlägg vi ska göra, att det ska ha en tydlig koppling till 

                                                 
29 Ansvarig för strategi och närvaro i sociala medier Arbetsförmedlingen, Telefonintervju den 18 april 2013. 
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PRO. Det står även om helgjouren och den rapportering som ska göras efter varje helgjour. 

Rollfördelningen står också i den här policyn. Vi har även ett möte varje vecka där vi går igenom 

nuvarande status av Facebook sidan och vad vi speciellt ska göra just den närmaste tiden.” 30 

 

Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning är ett tacksamt verktyg som används i SM. Det fungerar som en 

sökmotor och hjälper myndigheter att hitta bloggar och forum där de nämns. 

Myndigheter utför omvärldsbevakning eftersom de vill vara med i dialogen och 

påverka det som skrivs samt få en chans till förklaring när det behövs. Vissa 

myndigheter omvärldsbevakar men deltar inte i dialogen eftersom de inte vill lägga 

sig i en diskussion de inte är inbjudna till. NN förklarar: 

 

”Det är lite som när man är på en fest och vet att personer står och pratar om en. I de situationerna 

så låter vi diskussionen vara eftersom vi inte är inbjudna att delta. Människor har rätt att ha sin 

egen åsikt.” 31 

 

Agera snabbt  

En del myndigheter tar hjälp av sakkunniga som svarar på frågor. De anser att det är 

ett fördelaktigt sätt att arbeta på då medborgare vill ha rätt svar på kort tid. Detta har 

resulterat i att många myndigheter har målet att besvara besökarnas frågor inom 

endast två timmar, till skillnad från kontakten via mail där målet är att besvara dessa 

inom 24 timmar. 

 

”Man kan inte vara där halvhjärtat, utan man måste vara där snabbt eftersom det är ett snabbt 

medie. Det sätter en viss press ur ett resursperspektiv.” 
32

 

”Den snabba spridningen som SM innebär är både en fördel och en nackdel. En nackdel då fel 

information sprids men en fördel då vi snabbt kan få ut information. Exempelvis om det felaktigt 

nämns på tv att viss mat är ok att äta som allergiker som faktiskt inte är bra kan vi snabbt sprida 

                                                 
30

 Informatör Pensionärernas Riksorganisation, Telefonintervju den 23 april 2013. 
31

 Kommunikationsstrateg och pressansvarig Läkemedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 
32

 Informatör/webbredaktör digitala medier Diskrimineringsombudsmannen, Telefonintervju den 22 april 2013. 
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den informationen i Facebook-gruppen. Denna information skulle självklart kunna spridas även på 

webbplatsen men där syns den inte i lika stor utsträckning som på Facebook.” 33 

 

Hantera dialogerna 

Flertalet av de intervjuade myndigheterna förklarade att de använder sig av flera 

verktyg för att kontrollera vad som skrivs om dem i SM. Ett verktyg som används 

frekvent av många myndigheter är spärrord, där ord som är av kränkande karaktär 

spärras från att skrivas på myndighetens sida. Det förhindrar besökare från att skriva 

ord som är oacceptabla och visas inte för andra besökare.  

 

Myndigheterna har i en text på respektive Facebook-sida förklarat hanteringen av 

negativ kritik. Där förklaras bland annat att kritik som är uthängande, kränkande eller 

främlingsfientlig raderas. Då detta sker kontaktar vissa myndigheter personen ifråga 

och förklarar andledningen till borttagningen. För att poängtera sitt ställningstagande 

skrivs förklaringen även ut i flödet för att andra besökare ska kunna ta del av 

informationen och åtgärderna. Andra myndigheter väljer att enbart radera kritiken 

som är av kränkande karaktär. 
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 Informatör Livsmedelsverket, Telefonintervju den 24 april 2013. 
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5. ANALYS 

 

I följande kapitel kopplas empirin samman med den teoretiska referensramen. Här diskuteras de 

viktigaste resultaten tillsammans med tidigare nämnd teori. Diskussionen utgår från studiens 

problemformulering. 

 

5.1. Hur kan sociala medier bidra till att förstärka relationen mellan 
myndigheter och medborgare? 

Myndigheter är medvetna om vikten av att analysera huruvida man bör vara aktiv 

eller inte i SM. Detta illustrerades i empirin med NN:s svar på frågan Anser ni att det 

är viktigt för myndigheter att arbeta med sociala medier? 

”Nej, det beror helt och hållet på vad man har för ambitioner och uppdrag med sin verksamhet. Vi 

resonerade och kom fram till att vi kunde skapa ett mervärde för våra kunder genom att vara där. 

Det är någonting man får ta ett beslut om från fall till fall.” 34 

CSN förde samma resonemang då de förklarade vikten av att analysera 

mervärdesmöjligheter med kommunikationsverktyget (se avsnitt 4.3.  Sociala medier). 

Deras analys resulterade i beslutet att inte vara aktiv i SM. 

Trots detta agerar många myndigheter utan en analys och implementerar verktyget 

genom att ”lära sig genom att göra”. De hänger på så sätt med i utvecklingen men 

har inte alltid tänkt igenom aktiviteten. Förfarandet stämmer överens med Magros 

(2012) teori om att myndigheter saknar ett syfte med aktiviteten och aktiverar sig 

enbart för sakens skull. Att implementera ett kommunikationsverktyg ”bara för 

att” kan skada myndigheten mer, detta eftersom ett oengagerat arbete kan göra 

mer skada än den uteblivna aktiviteten. Vidare uttrycker många myndigheter att 

de vill skapa en bättre relation med medborgarna i SM, samtidigt är det endast ett 

fåtal som förklarar att det faktiskt är någonting de strävar efter. Resultaten i SM 

skulle kunna förbättras om en tydlig strategi utvecklas. 
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Myndigheterna i SM vill nå ut till svåråtkomliga målgrupper som inte var möjliga att 

nå tidigare. Samtidigt tror inte myndigheterna att medborgare besöker deras sidor för 

nöjes skull, utan besöker dessa då de behöver information i en sakfråga. 

Marknadsföringsmässiga åtgärder som lockelser används inte. Med andra ord tror 

myndigheterna att de når svåråtkomliga grupper enbart genom att starta en aktivitet i 

SM. Men, varför skulle svåråtkomliga målgrupper öka sitt intresse och engagemang 

av myndigheten enbart efter att en aktivitet startats i SM? För att skapa ett intresse 

hos tidigare inte intresserade målgrupper krävs marknadsföringsmässiga åtgärder. 

Visserligen bidrar aktiviteten till att en mindre del av målgruppen ökar sin aktivitet, 

men i enlighet med Magro (2012) räcker det inte med ”att bara vara aktiv” för att det 

ska resultera i ett ökat deltagande från medborgarna. Precis som Magro (2012) och 

Kaplan & Haenlein (2010) förklarar är det viktiga vid relationsbygganden i SM 

interaktionen med medborgarna. Myndigheter måste kontinuerligt arbeta med 

intressanta och roliga projekt som ökar samverkan, deltagandet och inflytandet från 

medborgarna för att öka aktiviteten och engagemanget.  

 

Enligt Conway & Whitelock (2004) har myndigheter förlorat fokus på 

marknadsföringens positiva egenskaper eftersom de inte behöver kämpa och slåss för 

sina kunder. Detta stämmer överens med empirin då myndigheter uttrycker en rädsla 

över att arbeta med marknadsföringsmässiga åtgärder i SM eftersom de inte vill 

förlora den seriösa bild som myndigheten har. I empirin förklarades detta bland 

annat med problemet med ”följare” på Facebook. Att följa andra verksamheters 

sidor är en marknadsföringsmässig åtgärd eftersom det skapar en större spridning 

och kännedom om myndigheten. Problematiken för myndigheter är svårigheten att 

följa rätt sidor och de ställer sig frågan – Vilka sidor är okej att följa som myndighet?  

 

Genom att följa andra verksamheters sidor kan det uppfattas att myndigheten stödjer 

det som skrivs på sidan. Flera myndigheter väljer därför att inte följa andra sidor 

eftersom de inte vill förlora sin seriösa bild genom att ”följa” fel verksamheter. Ett 

alternativ för myndigheter är att istället bygga upp en samverkan myndigheter 

emellan, där myndigheterna genom att följa varandra bidrar till en ökad kännedom 

om myndigheterna och dess aktiviteter i SM. Myndigheterna kan marknadsföra 

varandra genom relevanta statusuppdateringar med upplysningar om andra 
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myndigheters verksamhet. Ett exempel är ifall CSN var aktiv i SM (Idag är inte CSN 

aktiv) och marknadsför Försäkringskassan i statusuppdateringen:  

”Studenter! Ni vet väl att ni har möjlighet att få bostadsbidrag – läs mer om detta på 

Försäkringskassans sida.” 

För en sådan samverkan krävs kommunikation mellan myndigheterna, så att 

informationen om bostadsbidrag finns på bådas sidor vid tidpunkten då CSN 

uppdaterar sin status. Ytterligare ett exempel om samverkan kan vara mellan CSN 

och arbetsförmedlingen där CSN uppdaterar: 

”Vill du ha jobb medan du studerar? Just nu finns många extrajobb att söka på 

arbetsförmedlingens platsbank! Gilla deras Facebook-sida och få tillgång till lediga tjänster.” 

Myndigheter kan även dra fördelar av att samarbeta med organisationer som har 

liknande verksamhetssyfte. Ett exempel på ett sådant samarbete är mellan 

Livsmedelsverket och PRO. Livsmedelsverket kan i sin statusuppdatering skriva;  

”Nu har PRO genomfört sin priskontroll på matvaror. Tror du priserna har höjts eller sänkts sen 

sist? – Besök PROs sida för att ta reda på svaret!” 

Likaså kan PRO skriva en uppdatering i samverkan med Skatteverket;  

”Det finns många pensionärer som undrar vad den ökade skatten innebär för just dem. Är du en 

av de? Gå in på Skatteverkets sida för att läsa det senaste om skattesituationen!” 

Även fast PRO inte är en myndighet har organisationen syftet att serva medborgare 

och andra intressenter med information som berör samhällsfrågor. Därmed är 

organisationer som PRO en lämplig partner att föra en samverkan med. 

 

Det finns alltså möjligheter för myndigheter att marknadsföra sig i kanalerna med 

ämnen som berör både myndigheter och medborgare. Ett samarbete av denna 

karaktär är fördelaktig eftersom de inte konkurrerar med varandra och istället kan 

arbeta för en ökad interaktion tillsammans. På detta sätt sprids informationen från en 

myndighet till en annan där möjligheten att skapa interaktion med medborgare ökar. 

Det är en enkel marknadsföringsåtgärd som gynnar samverkan mellan myndigheter 

och skapar ett mervärde för medborgare. En sådan samverkan är inte oseriös eller 

påträngande och därför ett lämpligt tillvägagångssätt för myndigheter. 

 

Ett annat förslag på hur myndigheter kan engagera medborgare är att likt Karlstads 

Universitet införa ”Veckans Medborgare”. Myndigheten kan med ”Veckans 
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Medborgare” slumpmässigt utse en av myndighetens ”följare” att svara på följande 

frågor; 

- Vad tycker du är bra med myndigheten? 

- Vad tycker du att myndigheten kan förbättra? 

- Vad skulle du vilja se mer av på vår sida? 

I första frågan får myndigheten veta vad som uppskattas av medborgarna samtidigt 

som andra medborgare blir uppmärksammade om myndighetens positiva arbete. De 

resterande frågorna bidrar till utveckling eftersom myndigheten kan använda 

responsen för att förbättras. I ett senare skede kan myndigheten skriva en 

återkopplande kommentar där de svarar på ”Veckans Medborgares” svar och 

förklarar hur de använt sig av detta för att utvecklas. En sådan aktivitet ger 

myndighetens målgrupper en känsla av att myndigheten tar tillvara på medborgarens 

åsikter. ”Veckans Medborgare” bidrar till ökat engagemang då medborgaren får stå i 

centrum och uppmärksammas samtidigt som marknadsföring av myndigheten ökar. 

Champoux et al. (2012) betonar vikten av att beakta målgruppernas åsikter för att 

skapa en image av medkännande som resulterar i en förstärkt relation. Slutligen 

bidrar aktiviteten till en ökad spridning då den intervjuade medborgaren och dennes 

vänner kan gilla och dela aktiviteten.  

5.2. På vilket sätt skiljer sig sociala medier från traditionella 
kommunikationskanaler och hur bör myndigheter anpassa sig 
till dess nya villkor? 

 

I empirin förklarades att myndigheter ser SM som ytterligare en 

kommunikationskanal. Kanalen används som komplement till de traditionella 

kanalerna och ska inte ersätta övriga kanaler. NN förklarade: 

 

”Det finns verksamheter som tror att SM kan ersätta alla kommunikationskanaler och att allt 

kan läggas ut eller delas i SM. Jag tror inte att SM ska ersätta ett annat medie, men som jag har 

sagt innan är det ett superbra komplement till de redan befintliga kanalerna.” 35 

 

Majoriteten av myndigheterna förklarar detta och nästan samtliga aktiva myndigheter 

använder SM som ett kompletterande verktyg. 
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SMs utveckling har inneburit en förlorad kontroll. I de traditionella kanalerna kan 

myndigheter själva styra över information som är tillgänglig om dem. De kan genom 

diverse strategiska beslut kontrollera utgående information i annonser och kampanjer 

m.m. Idag är kontrollen förlorad och i vissa fall har myndigheter varken vetskap eller 

chansen att ändra information som publiceras (Kaplan & Haenlein 2010). Detta har 

inte gått obemärkt förbi myndigheterna. Samtliga förklarar den förlorade kontrollen 

som en direkt relation till den snabba och ökade spridningen i SM. Till skillnad i 

traditionella kanaler sprider sig budskap och information mycket snabbt i SM, vilket 

kan vara både positivt och negativt. 

 

”En nackdel då fel information sprids men en fördel då vi snabbt kan få ut information. 

Exempelvis om det felaktigt nämns på tv att viss mat är ok att äta som allergiker som faktiskt inte 

är bra kan vi snabbt sprida den informationen i Facebook-gruppen. Denna information skulle 

självklart kunna spridas även på webbplatsen men där syns den inte i lika stor utsträckning som på 

Facebook.” 36 

 

Till skillnad från de traditionella kanalerna dikterar medborgarna villkoren i SM. 

Myndigheter har försökt anpassa sig efter dessa och förklarar att de främsta 

skillnaderna är informationen och dess spridning, snabbheten samt tonaliteten. Det 

har noterats både teoretiskt och empiriskt att utförlig information inte accepteras i 

SM, återkoppling ska ske snabbt och informationen ska vara kort och koncis (Magro 

2012). Med detta konstaterat tros inte Upplysningstjänst vara ett framgångsrikt 

koncept i SM. Upplysningstjänst har empiriskt förklarats med långa väntetider som 

inte är acceptabla i SM. Därför bör myndigheter som använder sig av 

upplysningstjänst analysera sitt tillvägagångssätt om huruvida de kan effektivisera 

svarstiden.  

 

Slutligen karaktäriseras SM av en lättsam tonalitet. Myndigheter beskriver 

problematiken i att skapa en god balans mellan myndigheternas och medborgarnas 

språk. SMs fria och lättsamma tonalitet skiljer sig från myndigheternas byråkratiska 

språk. Detta belyste Kaplan & Haenlein (2010) där de samtidigt förklarade att SM är 
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ett verktyg som karaktäriseras av frispråkighet och lättsamhet. Myndigheter är 

medvetna om detta och arbetar kontinuerligt med att försöka anpassa språket i 

kanalerna. Det är viktigt att arbeta med detta för att kunna smälta in bland 

medborgarna och skapa en relation på deras principer. NN förklarade hur Karlstads 

Universitet arbetar med tonalitet för att smälta in bland medborgarna och på så sätt 

utveckla naturliga reklamflöden. 

 

”En ytterligare fördel är att vi som organisation eller företag tillåts att nästan kliva in målgruppens 

vardagsrum där våra inlägg ligger tillsammans med inlägg från deras vänner och familj. Det blir ett 

naturligt reklamflöde där den stora utmaningen för oss är att inte reklamen ska störa det naturliga 

flödet av inlägg. Det är detta som det hela går ut på.” 37 

 

Om myndigheterna använder ett naturligt tillvägagångssätt och använder sig av den 

lättsamma tonaliteten kan de utveckla seriösa marknadsföringsmässiga åtgärder 

samtidigt som de förstärker relationen med medborgarna. Detta kräver att 

myndigheter är närvarande i SM och har de rätta resurserna.  

”Man kan inte vara där halvhjärtat, utan man måste vara där snabbt eftersom det är ett snabbt 

medie. Det sätter en viss press ur ett resursperspektiv.” 38 

 

Skillnader i spridning, snabbhet och tonalitet har konstaterats i tidigare studier av 

bl.a. Magro (2012) samt Kaplan & Haenlein (2010). Förändringarna är 

resurskrävande och Magro (2012) och Gorry & Westbrook (2009) m.fl. belyser 

fördelarna med att utbilda ett team som arbetar med kommunikationen i SM. Teamet 

ska arbeta efter en strategi med uppsatta mål samt ha tydliga riktlinjer att följa. 

Flertalet myndigheter arbetar med tillvägagångssätt likt detta. De har tydliga riktlinjer 

att följa samt policys för personalen. I många fall har de tagit hjälp av E-

delegationens riktlinjer när dessa arbetats fram (se avsnitt 4.6 Hantering av svårigheter i 

sociala medier). Dock är detta arbete begränsat till kontorstid och är helt obemannat 

under kvällar och helger. Myndigheterna har uttryckt problemet med att hantera 

negativ kritik, kränkande kommentarer samt uthängningar i medierna. Men under de 

tider privatpersoner förmodas vara mest aktiva (kvällar och helger) är 
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myndigheternas kanaler obemannade. Vilka konsekvenser kan detta få ifall en 

handläggare blir uthängd fredag kväll och ingen hanterar detta förrän måndag 

morgon? Vem modererar en debatt som urartats? Vad blir konsekvenserna om 

myndigheten under helgen figurerar i media och kommentarer rasar in i SM under 

helgen? NN uttryckte: 

”Man vet aldrig hur ett inlägg eller diskussion kommer att arta sig. Det kan börja väldigt 

harmlöst, men snabbt ändras till något okontrollerbart.” 39 

 

Snabbhet och närvaro är alltså viktigt i SM. Detta sätter förstås ännu mer press ur ett 

resursperspektiv och är inte alltid möjligt. En lösning skulle kunna vara att, likt PRO, 

ha en helgjour. Denna helgjour behöver nödvändigtvis inte vara kontorsplacerad 

utan kan ske i form av inloggningar hemifrån med jämna mellanrum. De olika 

helgjourerna kan fördelas ut i teamet där de en gång i månaden (beroende på teamets 

storlek) har ansvar för att gå in och moderera konversationer efter behov. En 

helgjour är fördelaktigt med tanke på det NN sa: 

”Det som är en svårighet och utmaning är att man aldrig kan förutse vad som kommer att 

hända”40 

Man vet faktiskt inte om eller när en konversation urartas och man kan inte heller 

förutse vad som kommer att hända. Därför är det viktigt att vara förberedd när det 

händer. Trots verktygets svårigheter är möjligheterna inte omöjliga att uppnå. Med 

rätt kunskap och rätt hantering är möjligheterna många. 
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

 

I följande kapitel presenteras slutsatser och rekommendationer utifrån studiens problemformulering 

samt redovisad analys. Den diskussion som förekommer i slutsatsen är åsikter och tankar från 

författarna. 

 

6.1. Hur kan sociala medier bidra till att förstärka relationen mellan 
myndigheter och medborgare? 

 

För att kunna bidra till att förstärka relationen är det viktigt att inte engagera sig 

”bara för att”. Myndigheten bör analysera huruvida deras aktivitet kan bidra till ett 

mervärde för medborgarna. Om SM inte bidrar till ett mervärde eller en förstärkt 

relation ska de inte vara aktiva i verktyget.  

När myndigheter vill bli eller är aktiva i SM är det viktigt att implementera en strategi 

med tydligt uppsatta mål. En strategi med tydliga mål har visats vara mer effektivt än 

att ”lära sig genom att göra”. Med detta tillvägagångssätt får aktiviteten ett syfte 

samtidigt som strategin förtydligar hur målen kan uppnås. Det bör även poängteras 

att myndigheter måste arbeta med responsen de får av sina medborgare. Många 

myndigheter vill lyssna på medborgarnas åsikter och förbättra sig efter dessa, men det 

är få som verkligen arbetar efter att uppnå detta (Magro 2012; Conway & Whitelock 

2004).  

Under uppsatsen har vi belyst vikten av att arbeta med relationsmarknadsföring och 

våga locka medborgarna till interaktion, som i sin tur kan leda till en förstärkning av 

relationen. Myndigheter undviker gärna marknadsföringsmässiga åtgärder eftersom 

de inte vill uppfattas som oseriösa. Dock finns det tillvägagångssätt som kan medföra 

ett ökat engagemang utan att förlora den seriösa bilden. Ett exempel på en seriös 

marknadsföringsåtgärd är då myndigheter samverkar genom att marknadsföra 

varandra. Samverkan behöver inte bara vara mellan myndigheter utan också mellan 

myndigheter och organisationer med liknande verksamhetssyfte. Med denna åtgärd 
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kan de öka spridningen och kännedomen på ett seriöst sätt. Den ökade spridningen 

leder till ett ökat engagemang som resulterar i en förstärkt relation. 

6.2. På vilket sätt skiljer sig sociala medier från traditionella 

kommunikationskanaler och hur bör myndigheter anpassa sig till 

dess nya villkor? 

SM ska användas som förlängning eller komplement till de traditionella kanalerna 

och kan därför inte ersätta någon annan kanal. Trots detta är skillnaderna stora. I de 

traditionella kanalerna kan myndigheten kontrollera all information som skrivs om 

denne, i SM har den kontrollen gått förlorad där de varken kan kontrollera eller 

redigera informationen. I vissa fall har de inte ens vetskap om att informationen finns 

tillgänglig i SM. Förmedlingen av budskapet i SM skiljer sig betydligt i jämförelse 

med de traditionella kanalerna. I de traditionella kanalerna kan utförlig information 

presentera och myndigheterna har relativt lång tid på sig att utföra arbetet. I SM ska 

informationen vara kort och koncis och återkoppling ska ske snabbt. I de 

traditionella kanalerna har myndigheter mer tid på sig och kan utveckla en utförligare 

text. SM har en snabb spridning som inte kan liknas med någon annan kanal. 

Spridningen kan vara till myndighetens fördel, men också till dess nackdel. En 

nackdel då felaktig information sprids om myndigheten, men fördelaktig då 

spridningen leder till att myndigheten blir kostnadseffektiv. 

Tidigare har myndigheter genomsyrats av ett byråkratiskt språk, SM karaktäriseras 

istället av en lättsam tonalitet som myndigheter måste anpassa sig efter. Till skillnad 

från de traditionella kanalerna där all interaktion sker på myndighetens principer är 

det nu medborgaren som dikterar villkoren. Det är viktigt att myndigheten accepterar 

dessa spelregler och anpassar sig efter dessa för att kunna smälta in och förstärka 

relationen i kanalen. 

Avslutningsvis kräver de traditionella kanalerna resurser fram till tidpunkten då 

budskapet förmedlas, medan SM är resurskrävande hela tiden. SM är en snabb kanal 

som kräver snabb återkoppling. Med detta sagt bör myndigheter tillsätta resurser för 

det dagliga arbetet men även beakta möjligheten med en helgjour för bevakning 
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utanför kontorstid. SM är ett verktyg som kräver ständig bevakning och nödvändiga 

resurser för att behärskas.  

6.3. Vidare Studier 

Det finns mycket att tillföra om myndigheternas aktivitet i SM. Studierna som finns 

tillgängliga idag är inte många och därför finns en hel del intressant kvar att 

undersöka. En intressant studie är en undersökning lik denna fast ur ett 

medborgarperspektiv. Hur uppfattar medborgarna myndigheternas aktivitet i SM? 

Anser de att myndigheter bör vara aktiva? 

En ytterligare studie kan vara att utföra en fördjupande undersökning om 

myndigheter och relationsmarknadsföring i SM. Hur kan de marknadsföra sig och 

sprida kännedom om deras uppdrag och samtidigt behålla den seriösa bild de har? 

Myndigheter har i undersökningar uttryckt svårigheten i att ”följa” andra 

organisationer i SM eftersom medborgare kan uppfatta att myndigheten stödjer det 

organisationen skriver. Skriver organisationen någonting olämpligt kan medborgarna 

tro att myndigheten stödjer detta vilket resulterar i att de förlorar sin seriösa bild. 

Men, att följa andra är en marknadsföringsmässig åtgärd som leder till ökad spridning 

och kännedom bland medborgare. 

Slutligen kan en studie undersöka hur myndighetens interna arbete i SM bör 

utvecklas. Myndigheterna är idag begränsade till kontorstider i sitt arbete med SM. 

Detta kan få oanade konsekvenser om en kris uppstår utanför dessa tider, vilket är en 

av de viktiga aspekterna att utveckla för att förbättra arbetet i SM. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Mall för telefonintervju 

 
1. Använder ni sociala medier? 

- Varför? 
2. Vilken/vilka? 

- Vilken tycker ni är mest fördelaktig att arbeta med, varför? 

- Varför har ni valt att vara aktiva i SM? 
3. Vilka kommunikationskanaler använder ni er utav? Varför? 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda sig av flera 
kommunikationskanaler? 

4. Vilken målgrupp är det ni vill nå ut till i sociala medier? 
5. Om ni använder Facebook, vad är syftet med detta? 

- Vad är målsättningen med Facebook? 

- Används er sida på Facebook som en genomfartskanal till er hemsida? 
6. Vilka fördelar anser ni att det finns med sociala medier? 

- vad är det värdefulla med SM? 
7. Vilka nackdelar finns det? 

- Finns det några svårigheter med att vara aktiv i SM? 
8. Vilka verktyg eller metoder använder ni för att få kunder engagerade i 

SM? 

- Använder ni metoder till annat än att förmedla nyheter och information 
om er organisation/myndighet? 

- Några ”speciella” metoder för att ge kunder något extra? 

- Lockar ni besökare till att exempelvis gilla eller besöka er sida? Hur? 
(tävlingar etc.) 

9. Hur ser ert interna arbete med sociala medier ut? 

- Har ni ett speciellt ”team”? 

- Finns det en utarbetad strategi för bemötandet iSM? 

- Har ni någon policy för personalen? 
10. Hur hanterar ni negativ kritik i sociala medier? 

- Finns det en färdig strategi att gå efter? 

- Har ni någon gång behövt ta bort inlägg från medlemmar eller besökare? 
Varför? 

11. Vad tror ni era kunder har för förväntning på er aktivitet? 

- Vad tror ni de vill få ut av att besöka er i SM? 
12. Tror ni era kunder använder sociala medier i stor utsträckning? 
13. Tror ni att det är viktigt även för en myndighet/organisation att vara 

aktiv i sociala medier? 
14. Tror ni sociala medier leder till en bättre kundrelation? 

 
 

 


