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Abstract 

The possibility and the right to be able to communicate with municipalities or other state 

companies and politicians are natural for the Swedish citizens. However, they may be 

unaware that this communication process is called citizen dialogue. 

Today there are so many ways to communicate; one-way communication is not possible in the 

same way as before. It is above all social media such as Facebook, which has opened the gates 

one could only dream of.  Via a medium such as Facebook creates a strong citizen dialogue in 

which the municipality and citizens communicate openly and ask questions and give response. 

The purpose of this study is to find out how Karlstad’s municipality uses, and maintains, 

citizen dialogue on Facebook. What are the guidelines and how do the municipality use these? 

In this paper a qualitative expert interview and a qualitative content analysis has been used to 

answer the purpose of the essay. We have over the course studied how the municipalities and 

state companies uses guidelines for Facebook and how they appear. 

The results of the study show that the municipality of Karlstad has a very good relationship 

with its citizens. However, we can see that there is room for improvement in some areas. 

Karlstad municipality remains true to the guidelines they have implemented and they care 

about their dialogue on Facebook. In Sweden we have a representative democracy with 

elements of direct democracy; the study provides a picture of how Karlstad’s municipality is 

working to increase citizen participation and engagement. 
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Sammanfattning 

Möjligheten och rätten till att kunna kommunicera med exempelvis kommuner eller statliga 

företag samt politiker är en självklarhet för de svenska medborgarna. Dock kan de vara 

omedvetna om att denna kommunikationsprocess kallas för medborgardialog.  

Idag finns det så många sätt att kommunicera på, att envägskommunikation inte är möjlig på 

samma sätt förr. Det är framför allt sociala medier, som exempelvis Facebook, som har 

öppnat portar som man förr bara kunde drömma om. Man kan via ett medium som detta skapa 

en stark medborgardialog där kommun och medborgare öppet kan kommunicera.   

Syftet med denna studie är att ta reda på hur Karlstads kommun använder sig av, samt 

upprätthåller, medborgardialogen på Facebook. Vad finns det för riktlinjer och hur använder 

kommunen dessa? Vi har under denna uppsats använt oss av en kvalitativ expertintervju och 

en kvalitativ innehållsanalys för att besvara uppsatsens syfte. Vi har under studiens gång tagit 

reda på hur kommuners och statliga företags riktlinjer för Facebook-användande ser ut.  

Resultatet av studien visar att Karlstads kommun har en väldigt bra relation med sina 

medborgare. Dock kan vi se att det finns utrymme för förbättring på vissa områden. Karlstads 

kommun håller sig genomgående till de riktlinjer de har tagit fram och de värnar om dialogen 

på Facebook. I Sverige har vi en representativ demokrati med inslag av direkt påverkan och 

studien ger en bild av hur Karstads kommun arbetar för att öka medborgarnas delaktighet och 

engagemang.     

Nyckelord Medborgardialog, Facebook, riktlinjer, Karlstads kommun. 
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Förord 

Vi vill här frambringa våra tack till nära och kära som stöttat oss.  

Vi vill även passa på att tacka Emma Kraft på Karlstads kommun för att hon ställde upp på 

intervjun samt för den hjälp vi fått under arbetets gång.  

Vi vill även tacka vår handledare Elizabeth Van Couvering för den hjälp vi fått under dessa 

veckor.  

Enligt Fakultetsnämnden ska en uppsats skriven tillsammans av två personer efter 2011-09-08 

innehålla en specificering av vem som har skrivit vilken del av uppsatsen. Den här uppsatsen 

är skriven i symbios mellan de studerandena vilket leder till att båda har komponerat 

uppsatsens delar lika mycket. Det går alltså inte att urskilja vem som har gjort vad.  
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1. Introduktion 

Bakgrund 

”Några av de förvaltningspolitiska mål som antogs av riksdagen i juni 2010 är att 

myndigheter i större utsträckning ska låta privatpersoner bli delaktiga i polecyprocesser och 

få tillgång till mer information. Sociala medier är ett verktyg som myndigheter kan använda 

för att få till en dialog och skapa öppenhet” – (E-delegationen, 2010, s. 6) 

Martin Blecher (2012) menar att många anser att en social webbrevolution har inletts, då man 

inte bara äger ett konto på Facebook, utan även loggar in minst en gång per dag. I början 

upplevdes Internet som stort och svårnavigerat, men sociala nätverk som Facebook gör 

webben mänsklig i den meningen att man får kontakt med andra människor och får en känsla 

av tillhörighet. Facebooks grundare insåg tidigt att man skulle locka användare genom att 

erbjuda en säker och pålitlig miljö där man kan dela information med andra personer. Sättet 

att kommunicera har förändrats kraftigt sedan vi började använda sociala medier och 

Facebook i synnerhet. Vi finner nya normer för vad, hur ofta och med vem vi delar vårt livs 

smådetaljer med. (Martin Blecher, 2012) 

Vi har märkt under vår studietid att det inte bara är privat personer som har anammat dessa 

medier som kommunikationskälla. Många företag, både privata och statliga, har förstått 

vikten av att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, och Facebook är ett ypperligt forum för att 

kunna föra en dialog mellan olika intressenter. Just statliga företag och myndigheter har funnit 

en väg att få ut information snabbt och lättförståelig, där det byråkratiska språket byts ut mot 

ett mer vardagligt språk. Privatpersoner finner en enkel och för det mesta snabb väg att få svar 

på sina frågor utan att behöva sitta i en telefonkö. Facebook når ut till en bredare målgrupp 

vilket gör att åsikter och frågor kommer till uttryck i större utsträckning än tidigare. Folk 

tycker det är lättare att lämna ett klagomål eller en önskan över Facebook istället för att ringa 

eller uppsöka organisationen, men detta kommunikationssätt ställer krav på att dialogen som 

förs mellan organisation och intressenter håller en högre standard.  

Denna fältundersökning är inriktad på hur Karlstads kommun använder sig av sin 

medborgardialog på det sociala mediet Facebook. Karlstads kommun har vunnit priser för 

deras IT-användande och för hur de tar hand om och sköter sina sociala medier. Karlstads 

kommun blivit tilldelat priset Sveriges IT-kommun 2013. På kommunens hemsida kan man 

läsa att priset delas ut vartannat år till den kommun som har lyckats bäst med att använda IT 
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och digitala möjligheter för att utveckla och förbättra ”verksamheterna, demokratin och 

kommunen som helhet” (Karlstad.se, 2013). Karlstad har arbetat under många år för att 

förbättra IT stödet. År 2010 började den resa som sedan ledde till utmärkelsen på allvar då 

kommunen slopade sin gamla IT-strategi till förmån för en ny strategi under visionen ”det ska 

vara enkelt att leva och bo i Karlstad” (Karlstad.se, 2013).  

Karlstadsappen, Karlstads Kontaktcenters. olika förvaltningars samt Karlstads kommuns 

aktiva närvaro på Facebook är exempel på projekt och metoder som kommunen har tillämpat 

för att uppnå visionen.(news.cision.com, 2013) 

Förundersökning av Karlstads kommuns Facebook-sida 

I det här stycket presenteras i korthet de väsentliga resultaten vi fick när vi genomförde vår 

kvantitativa innehållsanalys. Undersökning genomfördes 9-10 december 2013. Analysen var 

tänkt att ge mer stöd åt våra andra metoder samt vara en del av uppsatsens resultat och 

analys. Underlaget blev emellertid för tunt därför la vi denna del i bakgrunden för att visa det 

resultat vi ändå fick. Det ger ändå inblick i hur vårt studieobjekt Karlstads kommuns 

Facebook-sida ser ut.     

På Karlstads kommuns Facebook-sida är det medborgarna som står för större delen av 

inläggen. Av 373 inlägg var 351 skrivna av medborgarna och 22 inlägg var skrivna av 

kommunen. Analysen visar på att majoriteten av kommunens Facebook-användande går ut på 

att svara på inlägg och kommentarer från medborgarna.  Vi kunde i denna undersökning se att 

kommunen oftast svarar på medborgarnas inlägg men det finns ett visst utrymme för 

förbättring på detta område. Vi undersökte även vilken ton inläggen har från både kommun 

och medborgare. Det vi kunde se var att majoriteten av inläggen hade en neutral ton. Vi kunde 

också se att det är vanligare med en negativ ton än med en positiv ton i medborgarnas inlägg. 

Vi kunde även se att män tenderade till att vara mer angelägna av att använda positiv eller 

negativ ton när de förde en dialog med kommunen, medan kvinnorna tenderade till att vara 

mer neutrala i deras uttalanden. Begreppen neutral- positiv- och negativ ton presenteras senare 

i metodavsnittet, då tillhörande en kvalitativ analys. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Karlstads kommun använder sig av sin 

medborgardialog på Facebook. Vi vill se hur kommunen främjar dialogen mellan medborgare 

och ställer sig till de riktlinjer som finns framtagna för användning av sociala medier. 



 10 

Frågeställning 

 Hur ser Karlstads kommun på sin medborgardialog över Facebook? 

 Vilka riktlinjer följer Karlstads kommun när det kommer till användandet av Facebook 

och varför följer kommunen dessa?  Finns det framtagna riktlinjer för hur kommuner 

och andra statliga organ ska hantera sociala medier? 

 Hur använder Karlstads kommun sig av kommentars- och inläggsfunktionerna för att 

kommunicera med medborgarna på Facebook? Finns det forskning som stödjer deras 

tillvägagångssätt? 

 Hur är tonen och attityden mellan kommunen och medborgarna på Facebook? Hur bör 

tonen och char gången vara enligt teorin?  

Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att ha fokus på Karlstads kommuns dialog med kommuninvånarna på 

Facebook. Vi är intresserade av hur Karlstads kommun resonerar kring och hanterar dialogen 

på Facebook i relation till vad de teorierna förespråkar, se teoriavsnittet. Vi har valt att studera 

just Karlstads kommun för att det är en kommun som lägger ner mycket resurser på sin 

Facebook-sida och andra sociala medier. De har vunnit priser och utmärkelser som 

exempelvis Sveriges IT-kommun 2013. Just denna utmärkelse var en av de avgörande 

faktorerna till att vi valde Karlstads kommun. Vi valde att fokusera enbart på Facebook 

eftersom det är det sociala mediet som Karlstads kommun satsar mest på just nu. Vi har 

observerat att Karlstads kommun är väldigt bra på att korsmarknadsföra sin Facebook-sida via 

övriga kommunikationsverktyg som kommuner tillhandahåller. Vi vill veta hur en IT-

kommun som Karlstad har lagt upp sina riktlinjer och hur de ser ut, samt ställa dessa riktlinjer 

i relation till de rekommendationer som finns om hur en kommun bör använda sig av 

Facebook. Vi har valt att avgränsa medborgarperspektivet från denna studie i den mening att 

vi inte kommer att genomföra någon enkätundersökning eller liknande studie där vi direkt 

efterfrågar medborgarnas åsikter om dialogen på Facebook. Vi kommer att studera hur de 

interagerar med kommunen. Vi kommer att studera ett antal inlägg från kommun och 

medborgare där bland annat ton och attityd kommun och medborgare mellan kommer att 

studeras.  

Centrala begrepp  

Nedan presenteras och förklaras några centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. 
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Dialog 

En dialog är ett samtal mellan två eller flera personer som interagerar med varandra. Uttrycket 

används i regel när det handlar om en diskussion mellan parter som har olika uppfattningar 

eller utbyter åsikter (Ne.se, 2013).  

Medier 

Idag finns det flera olika medier att använda sig av, och i princip alla använder sig av något 

slags medie varje dag. Det kan vara allt från traditionella medier så som tidningar, tv, radio till 

Internet som idag är den största mediekanalen. Mediernas syfte är att informera befolkningen 

om vad som händer och om vad som beslutas såväl lokalt som globalt. Medier har även ett 

underhållningssyfte som tar upp mycket plats.  

Sociala medier 

Sociala medier är sidor på Internet där personer kan kommunicera med varandra. Sociala 

medier är exempelvis bloggar, Facebook, Twitter eller Youtube för att nämna några.  

Facebook  

Facebook är ett av de största sociala medierna i världen. Genom Facebook kommunicerar 

man med släkt och vänner och skriver inlägg, kommenterar, gillar andras inlägg och delar 

med sig av sin vardag i ord och bild.  

Facebook-sidor  

På Facebook finns det olika ”sidor” som man kan gå in och titta igenom om man själv äger ett 

Facebook-konto. Dessa sidor kan man skapa som privatperson eller som företag/organisation. 

Är det ett företag/organisation eller en statlig myndighet som har en sida på Facebook så kan 

man gå in och gilla den sidan, därmed kan man få tillgång till information om och från 

företaget/organisationen eller den statliga myndigheten. Denna information kan man se om 

man besöker sidan igen, eller så kommer informationen automatiskt till ens eget flöde, se 

nästa stycke.  

Flöde  

Ett flöde är det första du möter när du loggar in på Facebook, det är här du kan läsa dina 

vänners statusuppdateringar och inlägg. Det är även här du kan se den information som ett 

företag/organisation eller statlig myndighet lägger upp.  

Inlägg  

När vi skriver inlägg i vår uppsats refererar vi till ett sätt att kommunicera via Facebook. Man 
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skriver ett inlägg på kommunens Facebook-sida. Alla som går in på kommunens Facebook-

sida kan se detta inlägg och ta del av innehållet. Kommunen kan på samma sätt också göra 

inlägg på sin Facebook-sida, inte heller dessa inlägg är privata utan kan läsas av alla besökare.  

Gilla  

Man kan ”gilla” de inlägg som görs på Facebook. Dessa ”gillningar” är ett sätt att visa 

uppskattning. Det är en liten knapp man kan trycka på, med en ikon i form av en tumme som 

pekar uppåt. Trycker man på denna knapp gillar man det inlägg som skrivits, vare sig det är 

från kommunen eller från en medborgare.  

Uppsatsens Disposition 

Uppsatsen består av 7 stycken huvuddelar. Dessa är inledning, teoriram, metoddel, resultat, 

analys och slutsats. I inledningen presenteras bakgrunden till undersökningen, samt syfte och 

frågeställningar. Här återfinns även några centrala begrepp och avgränsningen för uppsatsen. 

Teoriramen behandlar de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Här presenteras också 

tidigare forskning. I metoddelen presenteras metodvalen för uppsatsen och genomförandet av 

de metoder som valts. I resultatdelen återfinns resultaten från metoderna som genomförts. I 

analys/diskussionsdelen diskuteras resultatet i jämförelse med teoriramen. Slutsatsdelen 

behandlar vad vi kommit fram till i denna uppsats. Sist följer implikationer för samhället och 

förslag till framtida forskning.  

Aktuella diskussioner angående Facebook och internet. 

Sociala medier och integritet 

Informationen i följande stycke, om inget annat uppges, har hämtats från riksdagens debatt 

angående integritet på nätet som hölls den åttonde november 2013. Det första de säger i 

debatten är ”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem 

eller korrespondens.”, vilket är hämtat från artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. Rätten till privatliv gör ingen skillnad på vem man är, var man befinner sig eller 

hur man väljer att förmedla sig. Oavsett om personen skriver ett fysiskt brev eller skickar e-

post, pratar via Skype, Facebook eller möts ansikte mot ansikte så gäller även då de 

grundläggande rättigheterna. Denna rättighet kränks idag i stora delar av världen. I maj 2013 

kom det fram att USA har kapacitet och möjlighet att massövervaka datatrafik runt om i 

världen. Den amerikanska säkerhetstjänsten, N.S.A, kan samla in allt vi gör online, allt från 

vad vi skriver, säger via Facebook och Skype till vad vi söker efter på Google och skriver i 
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våra e-postmeddelanden. Privatpersoner och politiker världen över, bland andra svenska 

medborgare, har fått sina telefoner och epost-konton avlyssnade och hackade av den 

amerikanska underrättelsetjänsten. Detta har väckt en stor debatt om säkerheten på nätet, 

huruvida privatlivets skydd följs. 

Ämnet har blivit debatterat i olika fora som exempelvis bloggar och debattprogram. 

Medborgarna har krävt att få veta vad regeringen gör för att skydda dem och att svenska 

makthavare tar avstånd från den amerikanska övervakningen.(svd.se, 2007) 

Den åttonde november 2013 inledde Vänsterpartiet en debatt i riksdagen om just integritet på 

nätet där det krävdes att få veta av regeringen vad den gör för att skydda svenska medborgares 

privatliv online. I debatten pekade man på de möjligheter och nackdelar som finns med den 

nya tekniken. Möjligheten att främja yttrandefrihet och stärka demokratin bör vägas mot 

risken att identiteter och integritet kan kränkas.  Försvarsministern understryker i debatten att 

de handlingar som har uppfattats som kränkande mot integriteten kan vara straffbara enligt 

gällande svensk lag. Dessa lagar kom dock till innan man kunde gissa sig till de risker och 

konsekvenser som dagens teknik har fört med sig. Sveriges regering arbetar aktivt för att se 

över och förbättra lagar för att kunna nå och straffa brott som sker på nätet. Sverige 

samarbetar även med EU för att få fram nationella lagar och riktlinjer för att säkra personers 

integritet ytterligare. (riksdagen.se, 2013) 

Personuppgifter och information som ägs av Facebook 

När det gäller integritet på nätet så diskuteras ofta de sociala medierna och deras inverkan. 

Detta har diskuterats i samband med integritet på nätet under det gångna året. 

Många varnade, däribland tidningar för farorna med Facebook tidigare. Redan 2007 skrev 

Helsingborgs dagblad om det faktum att de som registrerar sig på Facebook avsäger sig rätten 

till all den information och bilder som användaren lägger upp på sidan. På fjärde sidan i de 

totalt 13 sidor långa avtalet som varje ny användare måste acceptera, står det att vederbörande 

ger sajten rätt att se, använda, kopiera samt sprida all den information (personuppgifter, texter, 

bilder) som användaren lägger ut. 

2011 skrev författaren och föreläsaren Pär Ström boken Storebror på Facebook, Integritet och 

risker på sociala medier. På sida 6 i denna bok framgår det bland annat att Facebook inte bara 

äger informationen som läggs ut, de tjänar även pengar på att personer delar med sig av 

detaljrika uppgifter. Detta beror på att ju mer detaljer en användare delar med sig av, desto 

mer precisa uppgifter kan Facebook dela med sig av till annonsörerna på sidan vilket i sin tur 
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gör att annonsplatserna på sidan ökar i värde. Om exempelvis en användare skriver att hon 

vill ha en röd klänning eller har många bilder på sådana så kommer de annonser som hon ser 

på Facebook att högst troligt handla om kläder eller rentav röda klänningar. Pär Ström 

fortsätter med att berätta att den personliga integriteten är något som Mark Zuckerberg som är 

grundare och huvudägare av Facebook, inte ger mycket för. Ström förklarar att Mark 

Zuckerberg anser att ingen längre bryr sig om integritet eller privatliv (Ström, 2011). 

Ström (2011, s.7) skriver om det faktum att användarna lägger ut mer och mer ingående 

information om sitt privata liv.  Att Facebook sparar exakt allt man gör på deras sida är ingen 

underdrift. Det insåg österrikisk kvinna när hon begärde ut den information som Facebook 

hade om henne. Som EU medborgare har man rätt att begära detta. Facebook lämnade villigt 

ut informationen, ett dokument på 880 sidor.  Ström (2011, s.16) berättar vidare om vilken typ 

av information det handlar om som Facebook kan sälja vidare. Enligt Pär Ström handlar det 

om bland annat följande, Användarens namn, profilbild, användar-id. Men personens fysiska 

adress, E-post och personnummer lämnas enbart ut till tredje part om användaren inte 

uttryckligen godkänt det genom att skaffa en app. Ström (2011, s. 21) understryker dock att 

Facebook ”läcker” då och då, vid dessa tillfällen lämnas privat information ut till en tredje 

part, exempelvis annonsörer eller andra företag. Brott av olika slag inträffar på Facebook, hot 

och förtal, ofredande, kapade konton är några av de brott som polisanmäldes i Sverige under 

åren 2010, 2011.  Ström (2011, s. 27) förklarat att poliser från olika länder finns på Facebook, 

att den svenska polisen spanar på Facebook är lika självklart som att de rör sig på gatorna. 

Facebook har hjälp till att lösa olika brottsfall.  Två exempel på detta är dels att en av de 

misstänkte till styckmordet på Christina Larsson kunde gripas efter att vederbörande gjort en 

statusuppdatering på Facebook. I en rättegång rörande koppleri i Malmö bestod en del av 

bevisningen en statusuppdatering på Facebook. (Per Ström, 2011) 
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2. Teoriram 

Här presenteras en genomgång av de teorier och tidigare forskning som är relevant och av 

intresse för svaret på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer att gå igenom olika 

kommunikationskanaler, demokrati, dialog, medborgardialog och dialog på Facebook.  

Inledning 

I denna del kommer en motivering till de teorier som vi har valt att använda oss av i 

uppsatsen.  

När man pratar om sociala medier och internet blir ofta Jürgen Habermas och hans teorier om 

the public sphere, den offentliga sfären, nämnda. Därför har vi med ett avsnitt där vi går 

igenom den artikel som Habermas publicerade om den offentliga sfären och vad den går ut på.  

Teorier inom demokratiavsnittet finns med för att det är viktigt att förstå kommunens behov 

av att kommunicera med medborgarna. Vilket är en grund för att kunna förstå 

medborgardialogen. 

Avsnittet som behandlar medborgardialog är direktrelaterad till vad vi vill undersöka, vi är 

intresserade av hur Karlstads kommun har för medborgardialog. Därför är det väsentligt att 

förklara vad det är. För att förstå medborgardialog är det bra att veta vad en vanlig dialog är 

därför finns det även med ett stycke som förklarar detta begrepp och vad man ska tänka på för 

att ha en givande dialog. 

Dialog och riktlinjer på Facebook är ett avsnitt som vi har valt att ha med för att få djupare 

insikt i hur man för en dialog på Facebook samt vilka riktlinjer som finns att gå efter som 

kommun. 

Jürgen Habermas – The Public Sphere   

Här följer en redogörelse om artikeln The Public Sphere som Jürgen Habermas myntade 

1973. Den är ursprungligen skriven på tyska, men vi har använt oss av den engelska 

översättningen som har gjorts 1989 av S. Seidman. 

The public sphere eller den offentliga sfären är en plats där folkets allmänna åsikter kan 

formas. Denna plats ska vara öppen för alla medborgare och de privata personernas åsikter 

strålar samman till en enda skriver Habermas. Medborgarna blir en ”massa” när de hanterar 



 16 

saker/frågor som är i det generella intresset utan tvång och med en garanti att de kan uttrycka 

sig helt fritt fortsätter Habermas. När medborgarna blir en stor massa behöver denna typ av 

kommunikation fler influenser och dagens medier: radio, tv, tidningar etc. är den offentliga 

sfären enligt Habermas och fortsätter med att förklara att om den offentliga diskussionen 

handlar om åsikter som är kopplade till det staten har hand om så pratar man om en politisk 

offentlig sfär.  

Habermas går i sin artikel in på det feodal-samhälle som rådde under medeltiden och förklarar 

att under i Europa under denna tid skänker kungen mark till adelsmän i utbyte mot deras 

lojalitet, adelsmännen kräver i sin tur skatt från bönderna som arbetar utan rättigheter. 

Habermas fortsätter med att adelsmännens privata verksamheter, istället för att ha en social 

och offentlig sfär, är ett representativt herravälde. Alla beslut som fattas tas i de slutna 

kretsarna som kungen och adelsmännen lever i, till folket visas bara makten upp i en 

representativ offentlighet.  

Habermas fortsätter med att förklara att även i kyrkan utspelas en representativ offentlighet 

under medeltiden, bönderna, är med under mässorna i kyrkan men efter som bibeln är skriven 

på latin förstår bönderna inte och blir då ändå uteslutande i offentligheten. Enligt Habermas 

tjänar medeltidens offentliga sfär en elit, där den stora massan inte är medräknad, som 

representerar titt herravälde och sin makt över folket, de representerar alltså inte folket.   

Kritik mot Habermas  

Craig Calhoun (1992) menar att det finns stora brister i Habermas teori om den offentliga 

sfären. Den offentliga sfären och iden om att alla ska kunna delta på lika villkor är ett ideal 

som aldrig kan fungera i verkligheten. Enligt Calhoun är inte hela, utan enbart delar av 

befolkningen inkluderad Habermass teori den offentliga sfären, kvinnor är ett exempel på en 

grupp som inte inkluderas. Callhoun fortsätter att Habermas enbart har riktat in sig på en 

offentlighet och helt utesluter parallella offentligheter. Calhoun, som många andra kritiker,  

påpekar att det vore mer demokratiskt  att beskriva verkligheten utifrån ett antal alternativa, 

parallella offentligheter och inte enbart rikta in sig på en offentlighet. (Calhoun, 1992)  
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Offentlighet 

I detta avsnitt kan man läsa om offentligheten och hur den har förändrats genom de senaste 

århundradena.  

Offentlighetens historia 1700-1900-talet 
Paddy Scannell (2007) förklarar att när medier som böcker och tidningar kom och började 

massproduceras under 1700-talet och1800-talet, så skapades ett stort flöde av information och 

en ny social klass, medelklassen. På den tiden hade inte medierna någon som helst makt, som 

de anses ha idag, utan styrdes helt av en liten elitgrupp i samhällets toppskikt. Ingen dialog 

fördes med läsarna och det togs ingen hänsyn till vad medborgarna ansåg om tidningarnas 

innehåll. Städerna sågs först som enbart en plats där många bodde men de utvecklades med 

tiden till mycket betydande forum för handel, nyheter och kommunikation. Scannell fortsätter 

med att förklara att mot slutet av 1800-talet började städernas befolkning att samlas på olika 

platser för att skapa opinion och påverka makthavarna. Massmedierna och möjligheterna att 

samla många personer på en plats var några faktorer som nu gjorde det lättare att påverka än 

tidigare. Massmedierna skapade på så sätt nya sociala situationer och relationer. Under denna 

tid och de följande åren skapades rättigheter som fri press, friheten att uttrycka sig i tal och 

skrift och att alla är lika inför lagen. Scannell (2007)  menar att det på den tiden fortfarande 

fanns en tydlig skiljelinje mellan de privata och det offentliga, mellan samhället och staten. 

Vanliga privatpersoner hade ännu ingen möjlighet att ta plats i politiken och maktens 

korridorer. Under 1800-talets andra hälft luckrades det strikta familjepatriarkatet upp och i 

dess ställe växte ett allt öppnare samhälle fram Fortsätter Scannell. Han menar att det 

Habermas kallar för den offentliga sfären är en speciell typ av offentlighet, som kan ses som 

ett rättesnöre och ideal under uppbyggnaden av 1900-talets massdemokratier. Scannell (2007) 

fortsätter med att berätta att det var vanligt under 1900-talets första hälft att människor 

samlades på platser som caféer för att läsa nyheter och annan litteratur tillsammans. Men 

under andra hälften ökade konsumtionen av medier som tidningar och radio markant i 

hushållen, vilket ledde till att man först diskuterade i hemmet.  Kommunikationen från 

tidningar och andra medier, och även från de politiska partierna blev allt mer riktad till en 

specifik målgrupp. Det ansågs viktigt att målgruppen kunde identifiera sig med avsändaren. 

Massmediekulturens intåg gjorde att pressen blev vinstdrivande och styrdes helt av ägarnas 

egna intressen. Enligt Scannell (2007) var det under 1900-talets andra hälft som forskare 

började granska och fördjupa sig i medierna på allvar. De granskade mediernas budskap, dess 

form och forum, deras inverkan på den enskilde individens liv samt mediernas makt över 

samhället i stort. ( Paddy Scannell, 2007)    
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 Offentlighet och internet 
Ulf Buskquist (2007) skriver att den offentliga sfären ändrar karaktär i takt med att 

mediemiljön ändras. Internets framväxt har skapat nya arenor och förutsättningar för 

aktörerna i den offentliga sfären. Internet ger goda möjligheter till att skapa en god demokrati 

där medborgare kan göra sin röst hörd på en såväl lokal som en global nivå. Den mediala 

offentligheten bryter med det traditionella synsättet på vad som är offentligt och vad som 

anses vara privat (Buskquist 2007 s. 33). Att binda samman den nya medieteknologin med 

demokratin är inte något nytt påhitt. Mediernas värde och roll för demokratin har diskuterats 

flitigt under 1900-talet. Buskquist skriver att alla ”medie tekniska innovationer”(s.26) som 

exempelvis Teveapparater, radio och internet har förespråkare och motståndare.   

Tack vare televisionen har medborgarnas kunskap om omvärlden och politiken ökat samtidigt 

anser kritikerna att Tvn numera har tappat sin vikt för demokratin och blivit mer av en 

"underhållningsmaskin".(Buskquist,2007,s.27) 

 

Andrew Chadwick (2008) menar att internet är den minst kostsamma kanal som 

organisationer och företag kan använda för att nå sina målgrupper (Chadwick,  

2008).  Internet kan i denna aspekt ses som ett konto som är gratis eller väldigt billig att 

använda. Men resurser som personal och tid tillkommer för att kunna underhålla,   

bevaka den här typen av information och kommunikationskanal. Chadwick (2008) menar att 

dagens medborgare både lokalt och globalt har och ställer högre och högre krav på åsiktsfrihet 

och deltagande. Medborgarna vill fatta egna beslut och inte styras av någon annans åsikter. 

De offentliga myndigheterna har, tack vare den nya medietekniken, det som krävs för att möta 

medborgarnas krav. Dialogen online mellan politiker och medborgare sker direkt och utan 

mellanhänder. Men detta kan även skapa problem då personlig och hemlig information som 

tillexempel företagshemligheter riskerar att läcka ut och spridas på nätet. Internet och de 

sociala nätverken har gjort det lättare för gemenman att smutskasta både organisationer och 

andra personer. (Chadwick, 2008)  

 

Ulf Buskquist (2007) skriver att internet är ett forum som kan hjälpa demokratin genom att 

erbjuda möjligheter som andra medier helt eller delvis saknar. Internet kan göra information 

mer lättillgänglig, gör det möjligt för medborgarna att be om information eller skapa en dialog 

med makthavarna. Kritikerna menar att internet kan skapa klyftor i samhället mellan de som 

är med och engagerade i den politiska dialogen och de som står vid sidan av. (Buskquist 2007 

s.31). 
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José Marichal (2012) skriver att tekniken utmanar vår traditionella syn på det offentliga och 

det privata. Genom att skapa en ”medierad offentlighet”. En sådan offentlighet har samma 

egenskaper som det traditionella offentliga rummet men den medierade offentlighetens 

innehåll filtreras genom användarnas gemensamma intressen, släktskap eller någon annan 

faktor. Facebook är ett exempel på en medierad offentlighet. En sådan offentlighet har 4 

utmärkande egenskaper: 

1. Innehållet är ”bestående” vilket innebär att det inte raderas efter en bestämd 

tidsperiod 

2. Innehållet är sökbart, vilket innebär att man kan söka på datum, fraser eller ord för att 

få fram all, för just den sökningen, relevant information. som exempelvis namn, 

telefon nummer osv.   

3. Innehållet är inte skyddat från kopiering. alltså är det  möjligt att kopiera innehållet, 

som bilder och texter, rakt av och på så sätt få tag i både offentlig och privat 

information.  

4. Publiken är fysiskt sett osynlig och anonym. vilket innebär att man inte fysiskt ser sin 

publik.  

Tre av dessa 4 kännetecken stämmer in på Facebook, den fjärde punkten stämmer inte 

eftersom användares publik inte osynlig eller anonym i detta forum. Till skillnad från en 

blogg kan en användare se och eller kontrollera vem som får ta del av det som läggs upp på 

användarens Facebook-sida. (José Marichal, 2012).  

 

Mark. D. West (2013) menar att folkomröstningar eller liknande händelser där folkets vilja 

riktas direkt mot och påverkar makthavarna är en central del av den offentliga sfären. Folkets 

vilja är inte det som styr, men de ger makthavarna en fingervisning om vilken väg de borde 

gå. Man bör se internet och dess arenor som en förlängning av den traditionella offentliga 

sfären. Internet och dess forum som exempelvis Facebook gör det möjligt att snabbt samla 

människor i grupper. West (2013) pekar på att det är oklart huruvida dessa grupper kan växa 

till varaktiga starka rörelser enbart genom att samlas och samtala online.  För att få en verklig 

genomslagskraft krävs det idag att grupperna samlas på en fysisk plats och genomför ett 

demonstrationståg eller liknande handling för att fånga politikernas uppmärksamhet och 

påverka dem. West fortsätter med att hävda att internet kan skapa en ny form av offentlighet. 

Men den offentligheten kommer inte att vara hållbar och den kommer inte att kunna vara helt 

oberoende av den traditionella offentliga sfären. Internet kommer heller inte att leda till någon 
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snabb demokratisering av kommunikationen där alla får vara med och göra sin röst hörd. De 

som inte kan hantera den nya tekniken blir uteslutna ur den internetbaserade politiska 

kommunikationen mellan valda och väljare och dessa personer kommer att hamna i ett 

utanförskap, just på grund av den digitaliserade kommunikationen. Internet kan på sin höjd 

vara en förlängning av den traditionella offentliga sfären. Internets popularitet är den enda 

orsaken till att den har föreslagits som ett idealt forum för en ny typ av offentlig sfär där alla 

är inkluderade. (Mark. D. West, 2013). 

 

Chadwick(2008) förklarar att många av dagens medborgare vill föra en dialog och diskussion 

med myndigheterna. De myndigheter, kommuner som befinner sig i de sociala medierna 

skapar närhet och bygger en relation med medborgarna. Men för att kunna skapa en sådan 

närhet och relation så krävs det att kommunen lägger sig på en passande nivå och öppnar upp 

till en givande dialog. Ett personligt tilltal och ett ledigt inbjudande språk är exempel på små 

saker som kan fördjupa relationen mellan kommun och medborgare. 

Demokrati 

Här följer en redogörelse för hur direktdemokrati och representativ demokrati fungerar. 

Joachim Åström (2004, s.30) skriver att internet leder till att skapa politiska förändringar vid 

sidan om det existerande politiska systemet. Detta leder till frågan huruvida de traditionella 

institutionerna inom den representativa demokratin bör hantera detta och om förändring och 

anpassning är nödvändig eller inte. Vissa forskare anser att institutionerna inte bör förändras 

medan andra menar att man bör reformera och anpassa (Åström, 2004).   

Direktdemokrati 

Enligt Åström (2004, s.78) står den kollektiva friheten över den individuella friheten i 

direktdemokrati. Denna rangordning bygger på att denna typ av demokrati förutsätter att det 

finns två grupper, en elitgrupp och de resterande vanliga människorna. Elitens intressen ska 

bevaras samtidigt som den stora massan vill ha sin rättmätiga del av makten. Folkets åsikter 

får avgöra i alla frågor som rör viktiga samhällsområden. Målen som ska uppnås är politisk 

jämlikhet samt folksuveränitet.  Med andra ord så ska alla medborgares röster väga lika 

mycket och i valen ska det alternativet med mest stöd förverkligas. Medborgarnas aktiva 

medverkan är en viktig del av direkt demokratin som innebär att de som ska lyda under 

lagarna även ska vara med och stifta dem. 
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Förespråkare för denna form av demokrati menar att människor växer när de får ansvar och 

aktivt delta i beslutsfattande. Detta är en mer positiv människosyn än vad den indirekta 

demokratins anhängare har. Åström (2004, s.79) understryker att man bör vara medveten om 

att den direkta demokratin inte ställs som något fullständigt alternativ till den representativa 

demokratin. Den direkta demokratins idéer ses mer som hjälp för att lindra eller helt åtgärda 

den representativa demokratins problem. Den representativa demokratin använder sig av 

inslag från den direkta demokratin som komplement, exempel på sådana komplement är 

folkomröstningar, medborgarinitiativ och optionsmätningar. (Joachim Åström, 2004)    

Representativ demokrati 

Författaren David Held (2002,s. 151) förklarar att enligt den Representativa demokratin ska 

inte folket vara med och bestämma varje regel eller lag i detalj. Detta är alldeles för 

tidskrävande och omständligt för att kunna genomföras i praktiken. Däremot ska folket vara 

med i beslutsfattandet i den mening att de väljer representanter, partier som sedan för deras 

talan och fattar beslut. Representanterna väljs genom regelbundna demokratiska val där varje 

svensk medborgares röst väger lika oberoende på social ställning. Held (2002,s. 142) skriver 

vidare att det är genom valen som folket har makten. Genom valen har medborgarna makten 

att välja bort de personer som har misskött sina uppgifter eller på annat sätt förlorat 

medborgarnas förtroende. Det är viktigt att medborgarna deltar i dessa val. Det faktum att de 

som inte anses klara av sina uppgifter väljs bort, gör det möjligt för den representativa 

demokratin att förena ansvar med kompetens. (David Held, 2002) 

Medborgardialog 

Här kommer en redogörelse för vad medborgardialog är och vad det finns för kritik till denna 

teori. Vi har valt att mest utgå från Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson 

Erik Lundberg och Monica Persson (2010) och deras definitioner och kritik inom området, 

men har tagit med andra forskare också för att stärka den teoretiska bakgrunden. 

Enligt Jakob Svensson (2008,s. 87) såg man tidigare till en vision och förklaring till vad en 

medborgare och ett medborgarskap innebar, nämligen det liberala synsättet.  Den liberala 

visionen om att ge full individuell frihet, privatisering och deltagande på ett personligt plan 

utefter personens egna intressen. Denna syn har, enligt Svensson, fått skulden för det 

minskande medborgerliga intresset och deltagandet i politiken. Under 1900-talets sista 

decennium ökade kritiken mot denna syn och som en ytterligare motreaktion ökade även 

intresset för författaren Habermas och dennes idéer om att förändring sker genom dialoger.  
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Svensson (2008,s.78) förklarar att man under 1990-talet övergick från att ha gynnat de privata 

intressena till att inrikta på dialog, deltagande och engagemang för att råda bot på det 

avtagande politiska intresset bland landets medborgare. Svensson (2008,s. 8) menar att de 

svenska politikerna drar under denna tid slutsatsen att den representativa demokratin måste 

uppdateras och förnyas om man ska lyckas locka medborgarna att engagera sig i politiken.  I 

regeringens proposition 2001 vilken antogs i riksdagen året därpå står det bland annat att man 

bör engagera medborgarna även mellan valen och på så sätt förstärka demokratin. Den 

svenska demokratins kännetecken bör vara ett aktivt och brett medborgerligt deltagande. 

Under åren som gått sedan lagen författades har den offentliga förvaltningen genomgått en rad 

förändringar som ska leda till att de på ett lättare och mer tydligt sätt fångar upp de behov, 

åsikter och erfarenheter som medborgarna har. (Jakob Svensson, 2008) 

Eylem Simsek och Ali Simsek (2013) skriver att själva innebörden av begreppet 

medborgardialog förknippas ofta med den makt och inflytande som individer har över 

beslutsfattandet, både på lokal och på nationell nivå. Genom tiderna har effektiv 

medborgardialog krävt duglig läsförmåga som en grundläggande färdighet för att ha möjlighet 

att delta i samhällslivet. Det är viktigt att ha i åtanke att medborgardialogen, liksom en vanlig 

dialog, kräver interagerande och differentierande för att uppnå en god kvalitetsnivå. Simsek 

och Simsek fortsätter med att förklara att förr var det tre egenskaper som ansågs vara 

tillräckliga för den genomsnittliga medborgaren att kunna. Dessa egenskaper var förmågan att 

skriva, läsa och räkna. Det ansågs vara tillräckligt eftersom man kan kommunicera på ett bra 

sätt i den offentliga sfären med hjälp av dessa kunskaper. Simsek och Simsek menar att 

medborgarna även kunde dra nytta av bland annat sin läsförmåga för att ta del av det som vi 

idag ser som de traditionella kommunikationskanalerna, såsom exempelvis tidningar, radio 

och tv. Dessa medier använder sig i första hand av envägskommunikation. De informerar 

medborgarna snarare än att föra ett samtal med dem. På grund av detta var medborgarnas 

deltagande och inflytande i den sociala arenan mycket begränsad under lång tid. Under de 

senaste dryga 20 åren har utvecklingen av kommunikationsteknik gått snabbt framåt fortsätter 

Simsek och Simsek. De menar att denna utveckling har förändrat medborgarnas möjligheter 

att delta. Nya typer av medier och därmed nya kommunikationskanaler har dykt upp som 

exempelvis Internet, webben, Twitter, bloggar, Youtube, Facebook, mobiltelefonen och så 

vidare. Förr skulle medborgaren kunna grunderna för att kunna delta även om möjligheterna 

till deltagande var ytterst begränsade. Idag menar Simsek och Simsek att det är förväntat av 

den moderna medborgaren att han eller hon ska delta i sociala processer var som helst och när 
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som helst. Man skulle kunna säga att dagens medborgare har en skyldighet mot samhället att 

bemästra alla olika typer av ny teknik för att på så sätt dela sina åsikter och göra sin röst hörd. 

Faktum är att medborgarens förmåga och möjlighet att delta är en av grundförutsättningarna 

för en stark och stabil demokrati. (Eylem Simsek och Ali Simsek, 2013)  

Mehmet Fatih Yigit och Bulent Tarman (2013) skriver att det är viktigt att öka och stärka 

deltagandet och samarbetet mellan medborgare och politikerna. Det finns, som tidigare 

nämnt, effektiva sätt att göra detta på i dagen samhälle. Yigit och Tarman fortsätter med att 

sociala medier har blivit en av de mest effektiva plattformarna där politiker på lokal, regional 

och nationell nivå på ett enkelt sätt kommer i kontakt med medborgare och väljare (Yigit & 

Tarman, 2013).  

Ann-Sofie Hellberg et al. (2010) menar att medborgardialog är en relativt ny term som 

innefattar de praktiker som har funnits en lång tid på olika platser av världen. Hellberg menar 

att medborgardialog innebär olika former av medborgares deltagande och inflytande som styrs 

av offentliga organisationer och institutioner, som kommuner. Dessa nya deltagandeformer 

existerar sida vid sida om de äldre etablerade demokratiska praktikerna. Det gäller exempelvis 

allmänna val, partiengagemang med flera fortsätter Hellberg et al. Medborgardialoger ger 

alternativa vägar för politisk påverkan och kommunikation mellan politiker, organisationer 

och medborgare, och Hellberg et al. understryker att det finns många olika indikationer som 

pekar på att olika former av lokala medborgardialoger är vida spritt bland kommunerna i 

Sverige. Hellberg et al. fortsätter med att påpeka att den grundläggande iden med den 

representativa demokratin, som vi har idag, är att medborgarna lämnar över sin rätt att fatta 

beslut i frågor som rör alla medborgare till ett antal representanter, detta görs via 

kontinuerliga fria val. Hur relationen mellan väljare och valda representanter ser ut mellan 

dessa val har diskuterats och varierat under historiens gång men Hellberg et al. menar att en 

öppen dialog mellan medborgare och politiker i viktiga samhällsfrågor är idealet i bl.a. 

nuvarande svenska lokaldemokrati. (Hellberg et al, 2010)  

Hellberg et al. (2010) vill även poängtera att ordet medborgardialog är nytt men har väljare 

och valda kommunicerat mellan valen sedan valen infördes. Medborgare har alltid försökt 

påverka politiska beslut på olika sätt. De har som exempel försökt påverka genom aktioner, 

organisering samt genom att skaffa sig kontakter med förtroendevalda. Det annorlunda med 

medborgardialogerna, enligt Hellberg et al. är enbart systematiseringen av dialogen. Genom 

medborgardialoger skapas ramar och normer att hålla sig till samt att medborgardialogerna 
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även ger ökade möjligheter för institutionerna i den representativa demokratin att styra 

utformningen av dialogen. Detta menar Hellberg et al. är två faktorer som, trots att de är 

behäftade med egna problem, snarare ökar än minskar möjligheterna till att göra 

medborgardialogen till en del av den representativa demokratin. (Hellberg et al, 2010)  

Hellberg et al. (2010) menar att i Sverige finns idag ett ideal om en mycket nära och 

kommunikativ relation mellan de som väljer och de som är valda, inte minst på den lokala 

nivån. Dagens kommunikation sker på en mängd olika platser och plattformar som 

exempelvis Facebook. Hellberg et al. menar att medborgardialogens förespråkare pekar på att, 

som tidigare nämnts, deltagande och öppenhet är grunden för demokrati. Dessutom erbjuder 

de sociala medierna en stor möjlighet för befolkningen att komma närmare sina politiker 

genom att bygga en relation baserad på den öppenhet och det förtroende som de bör ha för de 

personer som de valt till att föra deras röst, detta är viktigt framför allt på den lokala nivån.  

Dock pekar kritikerna i sin tur på att det inte enbart finns stora möjligheter, utan även stora 

risker, med att kommunerna satsar på politisk påverkan och medborgardialog, fortsätter 

Hellberg et al. Hur kan vi veta att medborgardeltagande och dialog mellan väljare och valda 

stärker den representativa demokratin? Kritiken mot medborgardialoger är ytterst politisk och 

kritikerna är inte negativt inställda till själva tekniken eller dialogen i sig, däremot oroar de 

sig för vilka konsekvenserna av denna nya typ av dialog kommer att bli, menar Hellberg et al. 

Kritikerna menar att den politiska jämlikheten, som är minst lika viktig som öppenhet och 

deltagande, är hotad av den snabbt växande civila inflytandet över politiken. Hellberg et al. 

fortsätter med att berätta att nya och alternativa former för deltagande som ger ett fåtal 

medborgare större möjlighet att påverka agendan på den lokalpolitiska nivån, innebär en 

större politisk ojämlikhet. Samordningen och organiseringen av de människor som krävs för 

att bland annat genomföra aktioner, som förr var ett vanligt sätt för att göra en gemensam 

åsikt hörd, försvinner när varje enskild person enkelt kan få tag i politikerna. (Hellberg et al. 

2010).  

Dialog på Facebook 

Här följer en redogörelse över vad en kommun bör tänka på när man finns med på Facebook, 

och hur man stimulerar för en starkare dialog samt vad en dialog är. Då det gäller vilka 

riktlinjer det finns vid användandet av Facebook har vi valt att använda oss av e-

delegationens riktlinjer då dessa är specifikt riktade till myndigheter och offentliga aktörer. 

Såklart finns det fler riktlinjer över Facebook användandet, varje kommun har exempelvis 
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sina egna. De flesta riktlinjerna ut på detta vis om man bortser från enstaka tillägg från 

diverse kommuner. Sen finns det även riktlinjer framtagna till företag i allmänhet, men 

eftersom detta är en kommun vi undersöker blir e-delegationen bäst. Vi har dock även tittat 

på Västerås riktlinjer också för att få lite bredd i det vi skriver. 

Enligt Lena Wilhelmson och Marianne Döös (2012) deltar vi i många olika sammanhang 

varje dag där vi förväntas samarbeta med andra människor. Det kan vara med arbetskollegor, 

barnens lärare, grannar, kassabiträdet på Ica eller varför inte föreningen du är med i på din 

fritid. Vid interaktioner med andra människor ställs vi inför situationer där vi förväntas 

komma överens, lösa problem och samarbeta. (Wilhelmson & Döös, 2012)  

Robert F. Agne och Karen Tracy (2009) menar att en dialog är både en beskrivande och en 

utvärderande term. Är termen beskrivande så blir dialogen en synonym för samtal. Det 

beskrivande synsättet spårar sina rötter till stipendiet av den ryske forskaren, Michail Bachtin, 

som skrev om detta under den första halvan av 1920-talet. Varje uttalande i ett samtal, både 

de grundläggande och de fundamentala är viktiga delar av dialogen. Man svarar på vad som 

sades före och erbjuder samtidigt något nytt samtalsämne. Enligt Bachtins definition är 

samtalet i sig dialogiskt. Inom kommunikationsvetenskapen är den vanligaste innebörden av 

en dialog något som är värderande. Som en värderande term är ämnet för dialogen inte bara 

något där människor visar öppenhet för andras åsikter, ofta på personliga plan eller rörande 

svåra ämnen. Dialogen är även kommunikativa prestationer, där enbart en liten del av 

processen utmärker sig. (Robert F. Agne och Karen Tracy, 2009).  

Lena Wilhelmson och Marianne Döös (2012) menar vidare att, för att uppnå en givande 

kvalité på en dialog krävs två saker, nämligen interagerande samt differentierande. 

 Interagerande – Man bygger vidare på vad andra säger, får ihop samtalstrådar till en 

enhet, försöker förstå andra och man försöker att inte dominera samtalet. 

 Differentierande – Man förtydligar olikheter, problematiserar utifrån egen kunskap, 

granskar andras synsätt för att kunna bidra med sitt eget synsätt.  

Lyckas man skapa ett samtal med integrerande och differentierande kvalité har man stora 

möjligheter att lära sig av varandra och att bygga upp en ny förståelse tillsammans 

(Wilhelmson & Döös, 2012).  

Will J Grant, Brenda Moon och Janie Busby Grant (2010) menar att plattformar så som 

Facebook erbjuder kraftfulla nya sätt att ansluta, påverka och engagera medborgarna, Det kan 



 26 

leda till en radikal förändring i medborgarnas kontakt och påverkan på regeringen och 

politikerna. Grant, Moon och Grant fortsätter med att förklara att offentliga aktörer samtidigt 

får kontakt med allmänheten. Politiker i demokratiska världen har börjat anamma sådana 

verktyg som ett nytt sätt att få kontakt med sina väljare (Grant et al, 2010). 

E-delegationen (2010) anger i sina riktlinjer för användandet av sociala medier för statliga 

företag och kommuner samt landsting att en kommun, ett landsting eller annan statlig 

myndighet som funderar på att börja använda sig av sociala medier bör göra vissa 

bedömningar innan de anammar sociala medier så som Facebook. Till exempel bör en 

kommun enligt E-delegationen:  

 Börja med att klargöra hur sociala medier kan stödja offentliga verksamheters 

uppdrag, men även möta användarnas behov och förväntningar.  

 Bedöma funktionella, teknikmässiga och informationssäkerhets- och identifiera 

rättsliga krav.  

 Överväga vilka resurser som behöver avsättas men även bedöma vilka rutiner som 

erfordras.  

E-delegationen fortsätter med att myndigheter i större utsträckning ska låta privatpersoner bli 

delaktiga i polecyprocesser och få tillgång till mer information av myndigheten. Sociala 

medier är ett verktyg som myndigheter kan använda för att få fram en dialog med 

medborgarna och på så sätt skapa öppenhet. (E-delegationen, 2010) 

Sveriges kommuner och landsting gjorde år 2012 en undersökning tillsammans med TNS Sifo 

angående sociala medier i kommuner och landsting. De kom fram till att cirka 80 % av 

kommuner och landsting/regioner använder sig av sociala medier i dagsläget. När SKL gjorde 

samma undersökning två år tidigare visade det att enbart 60 % använde sig av sociala medier 

vilket visar på en stor ökning. Undersökningen visade även att Facebook var det mest 

dominerade sociala mediet (Sveriges kommuner och landsting, 2012).  

Syftet med undersökningen som Sveriges kommuner och landsting gjorde tillsammans med 

TNS Sifo var att visa hur sociala medier används till att upprätthålla en dialog med 

medborgarna, och hur dessa medier används som ytterligare en kanal för att kunna presentera 

nyheter. I samma undersökning listade de orsaker till varför vissa kommuner och 

landsting/regioner väljer att avstå från sociala medier:  

 Resursbrist  
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 Personliga påhopp som är svåra att hantera  

 Andra kommunikationskanaler är bättre lämpade  

 Vissa typer av tidsbegränsade aktiviteter som varit kopplade till sociala medier har 

tagit slut  

 Prioriterar andra typer av sociala medier (Sveriges kommuner och landsting, 2012). 

E-delegationen (2010) fortsätter med att det är viktigt att en myndighet eller kommun har i 

åtanke att det finns många regler att ta hänsyn till när det gäller användning av sociala medier. 

Man får se till att man som kommun exempelvis inte publicerar kränkande personuppgifter, 

men även ha uppsikt så att besökares kommentarer inte är det heller, menar E-delegationen. 

Förekommer denna typ av kränkningar ska dessa genast tas bort så inte kommunen eller 

myndigheten riskerar annars att bli skadeståndsskyldig för felaktig behandling av 

personuppgifter (E-delegationen, 2010).  

Anna Widerberg (2011) skrev en ”lathund” för Västerås kommun där hon summerade hur 

man som kommun skapar och administrerar en Facebook-sida. Widerberg påpekar att när man 

har kontakt med medborgare i en kommun är det viktigt att veta hur man ska tilltala invånarna 

på rätt sätt, till exempel ska man inte använda ett slarvigt språk, svårt språk eller inte allmänt 

vedertagna förkortningar. Widerberg fortsätter med att alla ska kunna läsa och förstå vad som 

skrivs på sidan. Det är väldigt viktigt att vara tydlig med vem som är avsändare, men man bör 

undvika upprepningar. Hur otrevlig en kommentar än må vara ska kommunen alltid svara i en 

trevlig och positiv ton, samtidigt ska man inte svara på påhopp eller personangrepp, vidare får 

en representant för kommunen gärna får vara personlig men aldrig privat (Widerberg, 2011).  

Facebook är en bra kanal för att ge information. Man kan även använda sociala medier för att 

få in synpunkter i vissa ärenden en kommun har, till exempel i en översiktsplan eller i en 

vägledning som kommunen tar fram (E-delegationen, 2010).  

Andrzej Jarynowski, Jaroslaw Jankowski och Anita Zbieg (2013)  Chansen att ett budskap 

blir spritt över Internet är fyra gånger större om innehållet har ett emotionellt budskap jämfört 

med ett budskap som inte är emotionellt. Denna slutsats kom en forskargrupp fram till genom 

att producera meddelanden med olika emotionellt värde i sociala medier i Polen för att sedan 

spåra spridningen (Jarynowski et al, 2013).  

Annika Bergström (2010) berättar att de som använder Facebook privat är mer ute efter att 

behålla befintliga kontakter och relationer än att utöka den vänskapskrets de redan har.   
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Bergström fortsätter med att det även framkommer att Facebook och andra sociala medier 

används som demokratiska verktyg för att alla användare får chansen att delta, bilda opinion 

och engagera sig. Har tidigare SOM-undersökningar visat att det politiska engagemanget inte 

har nått ut lika starkt som det privata, man är inte lika benägen att delta i samhällsdebatten 

eller de politiska sidorna som man är till personligt behov och uttryck fortsätter Bergman. 

Man kan se att en femtedel faktiskt engagerar sig i någon samhällsfråga, vilket tyder på den 

potential sociala medier faktiskt har att blir ett demokratiskt verktyg (Bergström, 2010). 

Bergström fortsätter med att förklara att kritiken mot demokrati på Internet är att just eftersom 

Facebook används som ett socialt nätverk så är det få samhällsfrågor som känns intressanta 

för privatpersoner. Människor är mer engagerade i att få en privat sfär där deras personliga 

intressen ligger högre än samhällsfrågor. Bergström menar att det finns mycket förväntningar 

på de sociala mediernas betydelse inför exempelvis ett stundande val, men i allmänhet finns 

det ingen anledning att tro att det skulle ske några stora förändringar i människors 

engagemang för samhällsfrågor över Internet. Det hela handlar om hur politiker och partier 

agerar på nätet och således då hur allmänheten väljer att ta emot detta fortsätter Bergström. 

Hon påpekar att en fråga som kommer upp uteslutande i sammanhang som dessa är: om det 

kommer upp en länk på Facebook som leder till ett politiskt forum, följer man den länken då? 

Det finns en stark politisk potential hos sociala medier, men den potentialen ligger nog mer i 

människors nätverkande snarare än i det faktum att olika makthavare börjar använda 

Facebook eller Twitter. (Annika Bergström, 2010)  

Något som också skulle kunna bli ett problem för en kommun som använder sig av sociala 

medier som Facebook är att kommunen måste vara alert och verkligen ha koll så att 

personliga uppgifter eller ekonomiska förhållanden inte kommer upp menar E-delegationen, 

detta räknas som känsliga personuppgifter och dessa omfattas av personuppgiftslagen. E-

delegationen fortsätter med att påpeka att råd och upplysningar inte heller ska tas upp på 

Facebook då sådant kan missuppfattas. Detta kan skapa problem eftersom alla ärenden som 

kommer upp på Facebook ska hanteras, därför är det viktigt att avsätta resurser som är väl 

insatta så att de svar som lämnas inte blir övertramp fortsätter E-delegationen. Om en 

myndighet lämnar en felaktig upplysning på Facebook kan myndigheten bli 

skadeståndsskyldig. (E-delegationen, 2010)  
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Summering 

Här följer en summering av vad denna uppsats teoretiska ramverk handlar om.  

The public sphere eller den offentliga sfären är en plats där folkets allmänna åsikter kan 

formas. Denna plats ska vara öppen för alla medborgare och de privata personernas åsikter 

strålar samman till en enda skriver Jürgen Habermas. Medborgarna blir en ”massa” när de 

hanterar saker/frågor som är i det generella intresset utan tvång och med en garanti att de kan 

uttrycka sig helt fritt fortsätter Habermas. När medborgarna blir en stor massa behöver denna 

typ av kommunikation fler influenser och dagens medier: radio, tv, tidningar etc. är den 

offentliga sfären enligt Habermas och fortsätter med att förklara att om den offentliga 

diskussionen handlar om åsikter som är kopplade till det staten har hand om så pratar man om 

en politisk offentlig sfär (Habermas, 1973). 

Den offentliga sfären ändrar karaktär i takt med att mediemiljön ändras. Internets framväxt 

har skapat nya arenor och förutsättningar för aktörerna i den offentliga sfären. Internet ger 

goda möjligheter till att skapa en god demokrati där medborgare kan göra sin röst hörd på en 

såväl lokal som en global nivå. Den mediala offentligheten bryter med det traditionella 

synsättet på vad som är offentligt och vad som anses vara privat (Buskquist, 2007, s. 33). 

Man bör se internet och dess arenor som en förlängning av den traditionella offentliga sfären. 

Internet och dess forum som exempelvis Facebook gör det möjligt att snabbt samla människor 

i grupper. Internet kan skapa en ny form av offentlighet. Men den offentligheten kommer inte 

att vara hållbar och den kommer inte att kunna vara helt oberoende av den traditionella 

offentliga sfären (West, 2013). 

Många av dagens medborgare vill föra en dialog och diskussion med myndigheterna. De 

myndigheter, kommuner som befinner sig i de sociala medierna skapar närhet och bygger en 

relation med medborgarna. Men för att kunna skapa en sådan närhet och relation så krävs det 

att kommunen lägger sig på en passande  nivå och öppnar upp till en givande dialog 

(Chadwick, 2008). 

Det vi idag kallar de traditionella kommunikationskanalerna som tidningar, radio och tv 

kunde medborgarna förr inte påverka lika mycket som man kan idag eftersom dessa tre 

kanaler var till för envägskommunikation. På grund av detta var medborgarnas dialog med 

kommuner och statliga företag begränsade under lång tid (Simsek & Simsek, 2013).  
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Under de senaste 20 åren har detta dock ändrats och medborgarna har fått möjlighet att ta mer 

och mer plats på de nya plattformar som förespråkar interaktivitet och en levande dialog 

mellan människor. Medborgarnas förmåga att vara delaktiga och tycka och påverka är en 

grundförutsättning för en stark och stabil demokrati (Simsek & Simsek, 2013).  

Det är viktigt att öka och stärka deltagandet och samarbetet mellan befolkningen och 

politikerna. Sociala medier och Facebook i synnerhet har blivit en av de mest effektiva 

plattformar där politiker på både lokal och nationell nivå enkelt kan komma i kontakt och 

kommunicera med medborgarna (Yigit & Tarman, 2013).  

Olika former av dialoger har alltid funnits och människan har alltid strävat efter att förbättra 

den och utveckla den för att få fram mesta möjliga. Den enskilde individen ställs inför olika 

situationer varje dag där de är mer eller mindre tvingade att föra en dialog med andra 

medmänniskor (Wilhelmson & Döös, 2012).  

När man kontaktar medborgare är det viktigt att det görs på rätt sätt. Man ska undvika svåra 

ord ellermeningar och man ska heller inte använda svåra förkortningar eller ett ovårdat språk. 

Det är viktigt att alla kan förstå budskapet. Representanten för kommunen får gärna vara 

personlig men aldrig privat. (Widerberg, 2011).  

Facebook är en bra kanal för att ge information och service och möjligheterna för att få 

respons och en bra medborgardialog är oändliga. Många kommuner använder sociala medier 

för att få in synpunkter i vissa ärenden, till exempel om en översiktsplan (E-delegationen, 

2010).  
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3. Metoddel 

För att kunna svara på frågorna i vårt syfte så har vi valt att göra en mindre intervju och en 

kvalitativ innehållsanalys. Frågorna vi skulle besvara är:  

 Hur ser Karlstads kommun på sin medborgardialog över Facebook?  

 Vilka riktlinjer följer Karlstads kommun när det kommer till användandet av 

Facebook och varför följer kommunen dessa?  Finns det framtagna riktlinjer för hur 

kommuner och andra statliga organ ska hantera sociala medier? 

 Hur använder Karlstads kommun sig av kommentars- och inläggsfunktionerna för att 

kommunicera med medborgarna på Facebook? Finns det forskning som stödjer deras 

tillvägagångssätt? 

 Hur är tonen och attityden mellan kommunen och medborgarna på Facebook? Hur 

bör tonen och char gången vara enligt teorin?  

Inledning  

I metoddelen redovisas vi att ta upp och förklara de två metoder vi har valt att använda oss av. 

Metoderna kommer i den ordning som de genomfördes. Först kommer den kvalitativa 

expertintervjun följt av den kvalitativa innehållsanalysen och denna del avslutas med ett 

avsnitt om validitet och reliabilitet. Vi valde att använda oss av två metoder för att få ett 

helhetsgrepp över hur medborgardialogen på Karlstads kommuns Facebook-sida ser ut.  

Den metod som vi började med var den kvalitativa samtalsintervjun. Vi genomförde den som 

första aktivitet eftersom vi ville ha den som grund när vi senare arbetade med kvalitativa 

innehållsanalysen. Vi ansåg att det var bäst eftersom vi då hade vetskap om hur kommunen 

jobbar med och tänker kring deras Facebook-sida, och hur de arbetar för att ha en levande 

dialog med medborgarna. Den kvalitativa samtalsintervjun gav också svar på en del av våra 

frågeställningar i syftet som vi inte hade kunnat få svar på annars exempelvis om kommunen 

följer de riktlinjer som finns eller om de har egna. För att få en djupare förståelse samt 

undersöka vår sista frågeställning, som handlar om vilken ton och attityd som fanns på 

Karlstads kommuns Facebook-sida, genomförde vi även en kvalitativ innehållsanalys.  

Den kvalitativa innehållsanalysen är fokuserad på inlägg under tre månader nämligen maj, juli 

och september 2013 för att vi ska kunna få en bättre bild av och djupare förståelse för, 

dialogen på Facebook såg ut dessa månader. 
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Motivering till metodval 

Redan i inledningsfasen visste vi att vi ville använda oss av en kvalitativ intervju som metod. 

Dock ansåg vi att det inte var tillräckligt med enbart en metod för att uppnå vårt syfte. Vi 

valde därför att även genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Tillsammans kompletterar 

dessa metoder varandra på ett tillfredsställande sätt. 

Vi ansåg även att dessa två metoder krävdes för att besvara våra frågeställningar. 

Att vi skulle genomföra en intervju med den områdesansvariga på kommunen, var klart i ett 

tidigt skede eftersom två av våra frågeställningar nämligen hur Karlstads kommun ser på sin 

medborgardialog över Facebook samt följer kommunen de riktlinjer som finns för 

användandet av Facebook eller använder de egna, inte kan besvaras genom någon annan typ 

av metod. Samtalsintervjun var därför en vital del av vår studie och den gav oss svar på de 

aktuella frågorna samt en grund att stå på inför det resterande arbetet. Viktigt att understryka 

är att syftet med denna delstudie inte var att se huruvida kommunen lever upp till sina mål och 

riktlinjer eller inte. Vi var inte intresserade av att kunna döma eller berömma deras arbete utan 

vi ville helt enkelt få en bild av situationen. Det krävdes en kvalitativ innehållsanalys som 

tillät oss att gå på djupet och analysera utvalda inlägg och dess kommentarer från både 

kommun och medborgare. Vi bestämde oss för att studera utvalda inlägg från tre månader, 

från varje månad valde vi ut ett inlägg från kommunen och ett inlägg från medborgarna. I mån 

av tid och om vi ansåg det nödvändigt valde vi att undersökta ett ytterligare inlägg från 

komunnen eller medborgarna per månad.  Detta för att vi ansåg det passande att både få en 

övergripande bild och en djupare analys av inläggen. De inlägg vi valde för vår kvalitativa 

innehållsanalys var inlägg vars innehåll hade engagerat medborgarna på ett eller annat sätt. 

Inlägg från kommunens sida kunde handla om exempelvis vattenläckor medan inlägg från 

medborgarnas sida kunde ta upp ämnen som ekonomi, konst eller andra åsikter som fått 

respons och skapat någon form av dialog, exempelvis diskussion. I den kvalitativa 

innehållsanalysen riktade vi in oss på att se och urskilja följande punkter ur inläggen och 

kommentarerna.   

 Sarkasm 

 Negativ ton och positiv ton 

 Vad kan förbättras i deras konversationer? 



 33 

 Hur ser responsen ut? 

 Vad är det för typ av inlägg? 

 Hur verkar attityden vara från medborgare till kommun; exempelvis finns det respekt 

eller är det respektlöst? 

 Hur är attityden från kommunen; exempelvis är de mer personliga eller är de strikta? 

Analys av material och identifikation av kategorier 

Den information som vi fick genom samtalsintervjun lämnade inget för tolkning eftersom 

Emma Kraft, kommunikatör och Facebook-ansvarig vid Karlstad kommun, gav utförliga och 

precisa svar. Den kvalitativa innehållsanalysen hade frågor som öppnade för tolkning. 

Om texten i ett inlägg ska bedömas som sarkastiskt, positivt eller negativt är upp till läsaren 

och dennes referensramar. Olika personer bedömer en text på olika sätt, det den ena anser var 

sarkastiskt kanske en annan uppfattar som negativt. Detta var vi medvetna om och bestämde 

därför exakt vad kategorierna i den kvalitativa innehållsanalysen, det vill säga sarkastiskt, 

negativt, positivt, neutralt, respektfullt, respektlöst, personligt och strikt hade för innebörd. 

Även den fråga som handlade om inläggets ton i den kvantitativa innehållsanalysen följde 

ovanstående. Här nedan följer riktlinjerna för bedömning av inläggen. Exemplen nedan är inte 

tagna från Karlstads kommuns Facebook-sida utan enbart exempel för att förtydliga 

riktlinjerna. Vi har utgått ifrån hur inläggen kan tänkas låta muntligt eftersom många skriver 

som de talar.      

Sarkasm 

Ett inlägg är sarkastiskt när det är tydligt att skribenten menar det motsatta av vad denne 

skriver. Exempelvis: ”Det är ju så underbart att kommunen inte sandar gatorna så att man 

halkar och slår sig sönder och samman! Bra jobbat kommunen!” Här är det tydligt att 

skribenten inte alls anser att det är positivt att gatorna inte sandas, han eller hon är uppenbart 

irriterad över detta.    

Negativt 

Ett negativt inlägg kan innehålla exempelvis åsikter med negativt laddade ord som svordomar, 

skällsord eller klagomål där skribentens ilska eller upprördhet lyser igenom. Exempel: ”Det är 

sjukt att kommunen tänker ta bort barnens lekpark! Vad i helvete tänker ni med egentligen?”   

Skribentens ilska lyser klart igenom i detta inlägg. Om man hade hört vederbörande säga detta 

muntligt hade  man med största sannolikhet inte uppfattat det som neutralt eller positivt utan 

enbart negativt.  
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Positivt 

Om ett inlägg är positivt innehåller den ofta någon form av beröm, smileys, bekräftelse eller 

ett konstaterande som ger en glad känsla. 

Exempelvis: ”Vad fint det är i centrum nu i sommartid! ”, Eller, ”det är så bra att kommunen 

informerar oss om vattenläckan i området” (förutsatt att kommunen har informerat om att det 

finns en vattenläcka). Skulle det inte funnits information om det skulle en sådan här 

kommentar bedömmas som sarkastisk. 

Neutral 

I ett neutralt inlägg är det svårt att utläsa några känslor, inlägget är ofta hövligt/ respektfullt 

formulerat. Det kan vara ett konstaterande eller en fråga. Exempel: ”Jag får önska er en 

fortsatt trevlig dag”. Eller, ”jag skulle vilja veta hur det ser ut med vägarbetet vid Tingavalla?” 

Om vederbörande är irriterad, glad eller enbart nyfiken går inte helt att avgöra och bedöms 

därför som neutralt. 

Respektfull 

I respektfulla inlägg förekommer det ofta artighetsfraser så som: god dag, ha en trevlig dag, 

trevlig midsommar, eller liknande. Ett respektfullt formulerat inlägg kan vara allt från positivt, 

negativt och neutralt. Huvudsaken är att det är välformulerat utan talspråk och helst utan 

stavfel. Det ska märkas att skribenten har lagt vikt vid att formulera sig väl. 

Exempel ”Vi på kommunen får önska er alla en riktigt trevlig helg!” eller ”Vi på Flöjtgatan 

vore tacksamma om någon på kommunen kunde ta kontakt med oss angående den information 

vi fått utskickat till oss, Med vänliga hälsningar Maria”. Ett inlägg kan ses som både neutralt 

och respektfullt men eftersom dessa två kategorier tillhör två olika frågor i undersökningen så 

är det ändå lätt att hålla isär dem.  

Respektlös 

Respektlösa inlägg innehåller ofta talspråk, skrivfel och skribenten har blivit lite för mycket 

kompis med kommunen och känner inte behovet av att formulera sig väl. Eller så använder 

skribenten övervägande negativa ord eller kränkande ord. Exempelvis: ”Det e typ irriterande 

att man typ bara måste vänta på bussen forever mitt i vintern liksom hallå!?” Eller, ”vad är det 

för klantskallar som sköter sopningen av våra gator? Hur jäkla svårt är det att göra jobbet 

rätt?!Idioter!” Respektlösa inlägg är oftast även negativa men eftersom dessa två kategorier 

tillhör två olika frågor i undersökningen så är det ändå lätt att hålla isär dem. 

Personlig 

Ett inlägg som bedöms som personligt kan innehålla en viss mängd av talspråk och 

förkortningar. Skribenten har ett mer avslappnat men ändå respektfullt språk. Exempelvis: 
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”Tjena, det är så att jag undrar om den där renoveringen på Drottninggatan kommer göra att 

bussarna kör annorlunda eller inte?”    

Strikt    

Ett strikt inlägg innehåller alltid artighetsfraser och ett myndigt, välformulerat språk med 

sakligt innehåll utan utsvävningar. Exempelvis: ”Jag får önska er en riktigt god jul.” Ett inlägg 

kan ses som neutralt, respektfullt  och strikt men eftersom dessa tre kategorier tillhör två olika 

frågor i undersökningen så  är det ändå lätt att hålla isär dem. 

Kvalitativ samtalsintervju  

Här följer en genomgång av den kvalitativa samtalsintervjun, hur den gick till och hur vi gick 

till väga för att samla in värdefull data. Här fick vi svar på hur Karlstads kommun ser på sin 

medborgardialog över Facebook.  

Vi valde att göra en kvalitativ samtalsintervju för att få utförliga svar på våra frågor som rörde 

kommunens tankar och resonemang när det kommer till deras arbete och dialog på Facebook, 

frågor som ingen annan typ av undersökning kan besvara på ett lika tillfredsställande sätt. 

Intervjumanualen samt Karlstads kommuns skriftliga riktlinjer som vi fick i samband med 

intervjun finns som bilaga nummer två och tre. 

En kvalitativ intervju kännetecknas av att man ställer enkla och raka frågor som genererar mer 

innehållsrika frågor, vilket betyder att när intervjun är färdig har man ett väldigt rikt material 

som man kan få ut mycket intressant information av (Trost, 2005).  

Själva ordet intervju betyder egentligen ”utväxling av synpunkter” och sker mellan två 

personer som för ett samtal inom ett visst tema. Man vill få fram träffande och beskrivande 

information angående hur andra människor ser och upplever olika sidor av sina liv.  

Den kvalitativa intervjun är speciellt bra för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, 

tolkningar, känslor och funderingar (Dalen, 2008). 

Val av informant  

Eftersom vi ville veta mer om medborgardialogen på Facebook valde vi att göra en intervju 

med Emma Kraft som är kommunikatör och Facebook-ansvarig vid Karlstads kommun. Kraft 

har jobbat för Karlstads kommun i nästan 4 år som kommunikatör, men har jobbat på 

kommunikationsenheten i drygt 2 år och hon har varit ansvarig för Facebook-sidan i ungefär 

1,5 år. Vi skickade ett mail till Karlstads kommun och frågade vem/vilka vi skulle ta kontakt 
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med angående deras medborgardialog över Facebook, vi blev rekommenderade att ta kontakt 

med Kraft just för att hon är ansvarig för de sociala medier som Karlstads kommun använder, 

främst Facebook. Detta gör att de svar hon lämnar har validitet. 

Intervjun och transkribering  

Intervjun med Emma Kraft ägde rum den 29 november 2013 på Karlstad CCC. Intervjun tog 

35 minuter mellan 09.55-10.30. Den tid intervjun tog i anspråk anser vi är tillräckligt eftersom 

vi fick de svar vi ville ha och det blev ingen större upprepning av information. Vi fick en 

mättnad i intervjun när svaren började gå in i varandra och ingen ny information dök upp. 

Frågorna i intervjun är baserade på de frågor som ställs i vårt syfte, som går ut på hur 

Karlstads kommun använder sig av medborgardialogen i förhållande till vad teorin säger hur 

det bör användas och de riktlinjer som är framtagna. De extrafrågor vi hade förberett behövde 

inte ställas då de blev besvarade av tidigare ställda frågor. Intervjun blev inspelad med 

intervjupersonens godkännande och transkriberades med hjälp av dator. Anteckningar fördes 

under hela intervjun som komplement till ljudupptagningen.  

Genom att transkribera intervjumaterialet kan eventuella missförstånd undvikas. 

Respondenten får en möjlighet att ta del av det utskrivna materialet så att ett godkännande 

eller komplettering av svaren kan göras om denne känner sig missförstådd eller framställd på 

ett felaktigt sätt. En transkribering ska utföras så nära intervjun som möjligt för att intervjun 

ska vara färskt i minnet och på grund av den tidsmässiga aspekten (Olsson & Sörensen, 2011).  

Intervjumetod och analys av datainsamling 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad expertintervju där frågorna följer ett ämne 

som är valt i förväg (Dalen, 2008).  Det betyder att frågorna till stor del följer en 

intervjumanual som gjorts i ordning inför intervjun, men det finns även möjlighet att utveckla 

intervjun med följdfrågor (Ostbye & Knapskog & Helland & Larsen,2004). Innan intervjun 

genomfördes hade vi tagit reda på var Karlstads kommun låg rankad i Facebook-användandet 

bland Sveriges kommuner, samt att det blivit utnämnt till årets IT kommun. Julia Belting 

(2008) förklarar att en expertintervju bör genomföras då man vill ha djupgående och 

detaljerad information om ett visst ämne eller område. Man ska kontakta en person som är 

mycket insatt i ämnet och genomföra denna typ av intervju. En expertintervju är en specifik 

form av semistrukturerad intervju där fokus ligger på intervjupersonens expertis inom ett visst 

område. Den person som har ansvar för ett visst område, har lång erfarenhet eller själv har 

forskat inom ämnet en längre tid och kan anses som expert inom sitt ämne ansvarsområde. 
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Målet med en expertintervju är att få ta del av expertens kunskaper och inte dennes åsikter. 

För att kunna intervjua en expert måste man först läsa in sig på ämnet och verkligen tänka ut 

frågorna noga, samt utse den eller de man ska intervjua med stor omsorg. En expert kan 

hjälpa forskaren att förstå de sammanhang, regler och strategier som står bakom eller har 

utformat arbetet med exempelvis olika lösningar för att effektivisera arbetet inom ett specifikt 

område. (Julia Belting,2008)  

Belting (2008) menar att man måste beakta att teoretiska experter kan överskatta sin egen 

förmåga. Man bör tala tyst om vilka andra experter, om någon, som man har tänkt intervjua 

under arbetets gång, detta på grund av att experter som känner till varandra ofta försöker 

överglänsa den andre om tillfälle ges. Det som skiljer denna typ av intervju mot vanliga 

kvalitativa intervjuer är just att man inte är intresserad av och bör undvika expertens 

personliga åsikter och fokusera på dennes faktiska kunskaper. I andra typer av kvalitativa 

intervjuer är man ofta enbart, eller i alla fall delvis, intresserad av det motsatta, det vill säga 

intervjupersonens åsikter och tankar. Att få material som styrker information som experten 

ger kan vara en god idé eftersom även experter kan ha svårt att skilja på åsikt och fakta. Om 

man exempelvis intervjuar en expert om en specifik handlingsplan och dess utformning, är det 

att rekommendera att be att få ta del av, eller i alla fall kort få överblicka, handlingsplanen i 

fråga. (Julia Belting,2008) 

Själva analysen av datainsamlingen går ut på att plocka fram de frågor som svarar på syftet 

och frågeställningen. Informanten gav utförliga svar vilket gjorde att vi kunde plocka ut de 

svar som kunde ställas mot teorin och således uppnå vårt syfte exempelvis genom huruvida de 

följer framtagna riktlinjer eller inte. Som nämndes i teoridelen så finns det riktlinjer framtagna 

av E-delegationen om hur kommuner eller statliga myndigheter ska använda sig av Facebook.  

Kvalitativ innehållsanalys  

Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys för att få ett mer genomgående svar av hur 

attityder och toner i medborgardialogen ser ut på Facebook. Vi har valt att ha ett 

hermeneutiskt perspektiv i analysen då vi vill se hur kommun och medborgare tänker. I detta 

stycke besvaras frågorna om kommunen använder de riktlinjer som finns för användandet av 

Facebook, hur de använder sig av kommentars- och inläggsfunktionerna för att kommunicera 

med medborgarna på Facebook samt hur ton och attityd mellan medborgare och kommun ser 

ut på Facebook.  
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Henny Olsson och Stefan Sörensen (2011) säger att denna typ av metod syftar på 

forskningsprocesser som ger en beskrivande bild då människors talade samt skrivna ord eller 

handlingar och beteenden observeras. Forskarna använder sig av en referensram, ”en abstrakt 

beskrivning” som placerar forskningsprocessen i ett sammanhang, binder samman projektets 

olika delar och ger underlag för tolkning. Vidare fortsätter Olsson och Sörensen med att denna 

ram är utgångspunkten för tänkande och resonemang. Genom kvalitativa metoder vill man 

gestalta något, man vill med andra ord ”undersöka hur ett fenomen är beskaffat”. Denna 

metod används för att finna kategorier, modeller eller beskrivningar som på bästa sätt 

beskriver ett fenomen eller ett sammanhang. Kvalitativ metod går ut på att planmässigt samla 

in och ordna kunskap om något som kännetecknar ett specifikt fenomen (Olsson & Sörensen, 

2011).  

Runa Patel och Runa Davidson (2000) menar att oftast är det texter som bearbetas i en 

kvalitativ innehållsanalys. Självfallet går det att analysera filmer, ljudband med mera också, 

men just texter är det som analyseras mest (Patel & Davidson, 2000).  

Thurén (2010) menar att ofta är det inte enbart texten, bilden eller filmen som är av intresse, 

utan även vilka värderingar som ligger bakom. Thurèn trycker på vikten av att små detaljer 

och enstaka händelser kan tillskrivas mycket större vikt vid en kvalitativ innehållsanalys än 

med en kvantitativ metod. Thurén fortsätter med att framhäva att det är viktigt att påpeka att 

eftersom en kvalitativ innehållsanalys baseras på hur analyseraren väljer att tolka det 

insamlade materialet, kan det mycket väl bli olika resultat om en annan forskare skulle göra 

utföra samma kvalitativa innehållsanalys (Thurén, 2010).  

Hermeneutik går ut på, enligt Thurén (2010), att man ska förstå människorna. Vi sätter oss in i 

situationer för att försöka förstå vad det är den andra känner när den är i en viss situation. 

Thurén fortsätter med att påpeka att en människa kan förstå en annan människa, men vi kan 

inte förstå djur mer än på ett logiskt plan. Man ska alltså förstå varför en människa gör som 

den gör, inte bara begripa. (Thurén, 2010)  

Runa Patel och Runa Davidson (2000) förklarar att hermeneutiken är en vetenskaplig riktning 

där själva fokusen ligger på att studera, tolka och försöka förstå grundbetingelser hos 

människor. Patel och Davidson fortsätter med att förklara att hermeneutiken från början 

härstammar från 1600- 1700 talet men användes då till att tolka bibeltexter. Under 1800 talet 

började man utveckla och använda hermeneutiken till en allmän metodologi för 

humanvetenskap (Patel och Davidson, 2000).  
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Datainsamling och urval 

Insamling av data har skett genom en icke deltagande observation av inlägg som har gjorts på 

Karlstads kommuns Facebook-sida av både kommunen själv och medborgare, detta för att få 

fram hur medborgardialogen ser ut mer konkret.  

Vi valde att enbart inrikta oss på tre exempel från inlägg från Karlstads kommun och tre 

exempel från inlägg av medborgare. Vi valde inlägg där det fanns en aktivitet, det vill säga 

det var många som gillat inläggen och det fanns kommentarer från båda parter. Man kan i 

dessa inlägg se hur medborgare och kommun för en dialog med varandra. Vi valde dessa 

inlägg från de månader vi gjorde en kvantitativ innehållsanalys. Ett inlägg, från vardera 

kommunen och medborgarna, valdes ut från varje månad (maj, juli, september) för att ge mer 

styrka åt den kvantitativa innehållsanalysen, men även för att dessa inlägg går att koppla till 

vårt syfte. Ett annat skäl till att vi begränsade oss på ovan beskrivna sätt är tidsaspekten, vi 

ansåg tiden vi fått för att säkerställa studien var för kort för att hinna gå igenom fler inlägg. 

Alla inlägg som har analyserats finns sparade som skärmdumpar.  

Tillvägagångssätt  

Det insamlade materialet analyserades utifrån ett riktat analytiskt perspektiv, där vi lade stor 

vikt på att försöka se hur ton och attityd mellan kommun och medborgare var. Vi letade inte 

efter specifika värdeord eftersom det är olika personer som skriver varje gång. Vi lade ner 

mer vikt på att urskilja:  

 Sarkasm  

 Negativ ton och positiv ton  

 Vad kan förbättras i deras konversationer?  

 Hur ser responsen ut?  

 Vad är det för typ av inlägg?  

 Hur verkar attityden vara från medborgare till kommun; exempelvis finns det respekt 

eller är det respektlöst?  

 Hur är attityden från kommunen; exempelvis är den mer personlig eller är den strikt?  

Vi läste igenom de valda inläggen och gjorde en kort analys över vad det i helhet handlade 

om. Sen läste vi igenom inläggen igen och gjorde markeringar över ord som representerade 

det vi sökte. Eftersom det är olika personer som skriver i varje inlägg, kunde vi inte dra någon 

särskild slutsats om varje person, men vi kunde dra slutsatser om hur dessa medborgare och 
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kommunanställda interagerade med varandra. Vi kunde också urskilja på vilket sätt 

kommunen valde att framhäva sig i detta sammanhang.  

Etiskt övervägande och ställningstagande  

Här följer flera etiska dilemman som förekommer och som man kan ställas inför som forskare 

vid diverse olika undersökningar. Här har vi diskuterat de etiska ställningstaganden som vi 

ställdes inför utifrån våra undersökningar.  

Informerat samtycke är en grundläggande etisk princip som gäller så gott som alltid när det 

kommer till forskning som involverar intervjupersoner, försökspersoner m.m. Informerat 

samtycke innebär att försökspersonen eller intervjuobjektet i fråga själv har valt att delta i 

forskningsstudien samt att denne har fått information om och vet vad det innebär för personen 

i fråga att medverka i studien (codex.se, 2013).  

Samtycket ska ges frivilligt och deltagaren får inte befinna sig i en beroendeställning till 

intervjuaren eller forskaren. Samtycket ska dokumenteras, detta kan göras genom att skicka 

en skriftlig eller muntlig förfrågan. Samtycket ska även helst dokumenteras just innan 

försökspersonen genomgår experimentet. Detta kan göras genom att forskaren frågar om 

personen har förstått och godkänner sin medverkan, detta sista samtycke bör helst spelas in. 

Som forskare måste man vara medveten om att ingenting är hugget i sten innan studien är 

genomförd eftersom de medverkande försökspersonerna eller intervjuobjekten när som helst 

kan backa ur och säga upp samarbetet med forskaren. För att personen i fråga ska kunna ge 

sitt godkännande måste denne först vara införstådd med vad det innebär och vad studiens 

syfte är och varför den genomförs. Om personen i fråga är ett barn eller mentalt handikappad 

eller på andra grunder inte anses vara kapabel till att ta ställning till om denne vill medverka 

själv så ska målsman eller den som agerar god man tillfrågas och ge samtycke eller avslå 

begäran. (forskning.se, 2013)  

Tillämpas bara informerat samtycke eller samtycke i sin helhet om forskningspersonen på 

förhand har blivit informerad om forskningen. Det innebär att de studier där man inte 

intervjuar eller använder sig av försökspersoner utan exempelvis studerar sammanhang och 

relationer mellan människor i vardagen, studerar människor som inte är medvetna om att de 

studeras och på så sätt deltar i en studie gäller det att objekten förblir absolut anonyma och de 

personuppgifter som forskaren får reda på genom sin studie får inte nämnas i rapporten eller 

på annat sätt lämnas vidare.  
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I enlighet med informerat samtycke valde vi att fråga vår informant, Emma Kraft, om hon 

gick med på att ha med sitt namn i fallstudien, vilket hon gjorde. Hade hon valt att inte vilja 

ha med sitt namn hade vi gjort henne anonym.  

Enligt Aoir (2012) är det viktigt att förstå att när man studerar sidor och forum på internet kan 

det offentliga och det privata blandas samman. Människor kan verka i det offentliga rummet, 

men ha starka uppfattningar och förväntningar om att innehållet i den kommunikation de för 

över internet ändå inte är till för andra intressenter, exempelvis forskare. Sökmotorer på 

internet kan även ge ut den information som finns på ett forum eller en internetsida till en 

bredare publik än vad som var tänkt. Människor kan alltså ha uppfattningen om att den 

information de lämnar över internet inte ses av utomstående (Aoir, 2012). Eftersom vi inte har 

kunnat fråga de medborgare som kommenterat inlägg av kommunen, eller själva har skrivit 

inlägg, så har vi valt att hålla de medborgare som skriver till kommunen på Facebook 

anonyma då dessa kanske inte tänkt på att det de skriver blir offentligt och därmed kan 

undersökas i uppsatser eller forskningssammanhang. Vi är väl medvetna om att vi inte 

behöver göra dessa medborgare anonyma, men då undersökningen inte kräver att de behöver 

vara namngivna har detta val gjorts i enlighet med vad Aoir förespråkar.   

Metodkritik  

I detta stycke diskuterar vi den kritik som finns mot de metoder vi valt och på vilket sett de är 

mer eller mindre trovärdiga. 

 När det gäller den kvantitativa undersökningen återkommer alltid samma problem nämligen 

att sådana är designade för att mäta och samla in fakta, det finns ingen plats för tolkning eller 

frågor som kan ses vara tolkande. Vi kan därför bara undersöka mätbara variabler och får inte 

analysera vårt resultat. I vårt fall ledde denna begränsning till att vi även genomförde en 

kvalitativ analys, eftersom vi ansåg att de frågor som en kvalitativ analys gav oss var 

nödvändiga för att få en helhetsbild med validitet. Kvalitativa metoder har däremot en annan 

nackdel nämligen att de inte är designade för att mäta en större mängd data vilket gjorde att vi 

fick välja ut en handfull objekt att studera närmare. Metoderna kompletterar varandra men på 

egen hand lyser deras svagheter igenom. Vi valde att inte fråga medborgarna vad de tycker 

om medborgardialogen på Facebook. Ett medvetet val som får konsekvensen att vår 

undersökning kan ses som ganska ensidig. I den meningen kanske vårt resultat inte helt 

överensstämmande med medborgarnas bild hur det faktiskt ser ut. Det ultimata hade givetvis 

varit att även ta reda på vad befolkningen anser om dialogen för att få båda sidornas åsikter. 
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Detta hade kunnat göras genom en enkätundersökning, men anledningen till att vi valde att 

inte göra detta är att urvalet och genomförandet hade blivit för stort och komplicerat. Vilka 

skulle vi tillfråga, hur skulle vi nå dem, vilka målgrupper skulle vi fokusera på och skulle vi 

ignorera någon målgrupp? Om befolkningen ska få säga sitt så ska alla få möjligheten att 

komma till tals, vi valde därför att fokusera på kommunen och försöka se medborgarnas 

åsikter genom de inlägg och kommentarer som lämnades på Facebook-sidan. Detta anser vi 

att vi lyckats med. Eftersom det bara har gjorts en intervju blir resultatet inte samma som om 

vi skulle ha intervjuat fler personer.  

Validitet och reliabilitet  

I denna del diskuterar vi vår uppsats tillförlitlighet och plockar fram de stärkande delarna 

och de svaga delarna.  

Intervjun utformades som en semistrukturerad expertintervju för att få information om hur 

Karlstads kommun använder sig av Facebook. Vi utgick ifrån vad teoridelen säger angående 

medborgardialog och dialogen på Facebook och vi träffade vår informant ansikte mot ansikte 

vilket Ekström och Larsson (2000) påpekar är viktigt när man söker kunskap av en person.  I 

de frågorna vi ställde var riktlinjer och skötsel av Facebook genomgående för hela intervjun. 

Eftersom expertintervjun genomfördes med den Facebook-ansvarige på kommunen och 

frågorna är enbart fokuserade på Karlstads kommun ger det en hög validitet. Vi frågade aldrig 

vår informant om hon ville se de frågor vi hade, men vi hade förklarat vad själva intervjun 

skulle handla om och vart vi hade tänkt lägga vårt fokus. Eftersom det var en expert intervju 

så kunde vi inte gå in på djupet med hur den Facebook-ansvariga såg på det hela personligen, 

men detta gjorde ingenting då detta inte var syftet. Eftersom intervjun var semistrukturerad 

fanns det möjlighet till att ställa andra frågor och vidareutveckla de svar vi fick. Vi gjorde 

dock aldrig en pilotintervju vilket drar ner validiteten något. Vi valde att spela in vår intervju 

för att ha lätt tillgång till det material vi hade att använda, men även för att vi inte ville missa 

viktig information.  Ostbye & Knapskog & Helland & Larsen (2004) skriver att om man 

väljer att spela in en intervju så ökar det validiteten av undersökningen. Vi valde att 

transkribera vår intervju för att vara säkra på att vi får med viktig information. Men enligt 

Ekström och Larsson (2000) så är det inom medie- och kommunikationsvetenskap inte 

nödvändigt att transkribera material som inte kommer ha betydelse för den kommande 

analysen. Vi bedömde att en transkribering var nödvändig för oss.    
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I den kvalitativa innehållsanalysen är av hög validitet då vi gå in mer på djupet över hur 

medborgardialogen ser ut på Facebook och reflektera över ton och orsak som vi inte kunde få 

genom expertintervjun vi gjorde. Vår kvalitativa innehållsanalys tar upp det som uppsatsen 

faktiskt går ut på, nämligen hur Karlstads kommun använder sig av sin medborgardialog på 

Facebook. 

Enligt Patel och Davidsson (2000) är en kvalitativ innehållsanalys bra på det sätt att man kan 

analysera under tiden man samlar in data. Detta kan man inte göra med en kvantitativ metod 

då man måste vänta på att få in data igen. När man analyserar under tiden som man samlar in 

data från en kvalitativ innehållsanalys kan man få idéer till vad man behöver göra mer, detta 

gå inte att göra med en kvantitativ undersökning, därför är en kvalitativ innehållsanalys i vissa 

fall mycket bättre att använda sig av (Patel och Davidsson, 2000). 

Resultatpresentation  

Resultaten av våra två kvalitativa metoder kommer nu att presenteras i resultatavsnittet på 

följande sätt. Resultatavsnittet är uppdelat i två delar, var del går igenom en metod och 

metoderna redovisas i den ordning som metoderna genomfördes. 

I den första delen som har rubriken Karlstads kommuns syn på Facebook, går vi igenom den 

kvalitativa expertintervjun som genomfördes med Emma Kraft som är ansvarig för Facebook 

vid Karlstads kommun. Några utvalda citat från intervjutillfället finns med för att understryka 

och förtydliga viktiga poänger.  

Sedan följer redovisningen av den kvalitativa innehållsanalysen under rubriken Ton attityd 

och tolkning. Här följer de inlägg som vi granskade i denna studie. De står i kronologisk 

tidsordning och i början av varje inlägg presenteras kort vad inlägget handlade om som sedan 

följs av en redogörelse för vad som blev sagt i kommentarerna från både kommunens och 

medborgarnas sida.  

Vi har valt att presentera resultatet på detta sätt för vi anser att det blev lättast för läsaren att 

hänga med genom texten på detta sätt. 

Sammanfattning  

De två metoderna vi använde oss av gjorde det möjligt för oss att besvara samtliga 

föreställningar och därigenom uppnå vårt syfte. Expertintervjun med Emma Kraft som var 

den första metoden vi genomförde gav oss en bra bild av hur kommunen tänker kring och 
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arbetar med medborgardialogen på Facebook. Denna metod besvarade alltså våra två första 

frågeställningar ”Hur ser Karlstads kommun på sin medborgardialog över Facebook?” samt 

”Följer kommunen de riktlinjer som finns för användandet av Facebook eller använder de 

egna?”. Den gav oss även ett kort svar på vår tredje frågeställning ”Hur använder Karlstads 

kommun sig av kommentar- och inläggsfunktionerna för att kommunicera med medborgarna 

på Facebook?”, svar i den meningen att vi fick en förståelse för hur och varför kommunen 

vill använda dessa funktioner och hur de anser att de gör för att engagera, bekräfta och föra en 

dialog med medborgarna. För att besvara den sista och slutliga föreställningen nämligen ”Hur 

ser tonen och attityden ut mellan kommunen och medborgarna ut på Facebook?” krävdes en 

andra metod, kvalitativ innehållsanalys. Denna metod lät oss gå på djupet för att tolka några 

utvalda inlägg från både kommunen och medborgarna. 

 

 



 45 

4. Resultat 

Här presenteras resultatet av vad vår uppsats kommit fram till samt analysen och 

diskussionen. Vi inleder detta avsnitt med att under rubriken: Karlstads kommuns syn på 

Facebook, presentera resultaten från intervjun, och därefter kommer: Ton, attityd och 

tolkning där vi redogör för resultaten på den kvalitativa innehållsanalysen. 

Karlstads kommuns syn på Facebook  

Emma Kraft, Facebook-ansvarig på Karlstads kommun menar att dialogen på Facebook 

utvecklas hela tiden vilket är positivt men hon trycker på att ”det blir svårare och svårare att 

hitta på kreativa saker och få ett stort engagemang om det vi skriver”. Kraft menar att 

karlstadsborna har blivit mer bortskämda och kräsna när det kommer till inlägg på Facebook. 

Kraft anser att dialogen på Facebook blir mer lättsam än om man träffar någon i verkligheten, 

detta för att man är mer formell i det personliga mötet och det är mer information som ska ut. 

”när vi möter, alltså våra handläggare, när dom möter medborgarna. (…) Även om man kan 

vara personlig och trevlig så tror jag att det säkert blir lite mer information och mer utförliga 

svar”.  

Kraft fortsätter med att förklara att de använder Facebook som en kanal både för att ge ut 

information till medborgarna, men även för att ha en levande dialog. Hon menar att 

medborgarna ska kunna tycka till och ha möjlighet att vara med och påverka ”men det är 

också en väldigt viktig kanal för information vid kriser om vi har en vattenläcka eller 

strömavbrott eller vad det kan vara”. Men Kraft trycker på att det är svårare att nå ut och 

höras genom allt brus som finns.  

Kraft menar att kommunen har tittat på de riktlinjer som finns för användande av Facebook, 

men eftersom de var så tidiga med detta sociala medie så har de valt att skapa sina egna 

riktlinjer. Kraft uppger att Karlstads kommun känner en skyldighet att skriva om sådant som 

är relevant och intressant för hela deras målgrupp och inte bara för en liten del, menar Kraft. 

För att fånga medborgarnas intresse använder sig Karlstads kommun av bilder och frågor 

”Och så gäller det att hitta rätt frågor eller rätt ämnen att skriva om man vill ha rätt 

återkoppling och respons”. Frågor som gäller samhällsplanering samt stadsbyggnad är frågor 

som vanligen brukar engagera många. Kraft fortsätter med att förklara att det är viktigt att 

tänka utifrån och in ”att inte vi tänker på hur vi ser på det här, utan vi ska tänka på hur dom 

ser på det här. Vad vill de veta och vad är det för begrepp som de förstår och kan ta till sig”.  
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Självklart framförs det kritik på en Facebook-sida, kanske blir det mer kritik när det gäller en 

kommun eller statlig myndighet. Emma Kraft säger att de är väldigt noga med att bemöta 

kritiken de får på ett trevligt sätt, de vill bekräfta och visa att de uppskattar när de får 

konstruktiv feedback. Kraft fortsätter med att förklara att Karlstads kommun anser att deras 

Facebook-sida ger dem väldigt mycket information, delvis på grund av att de boende i 

kommunen hjälper till att tala om när saker och ting inte fungerar så att Karlstads kommun 

slipper hålla koll på detta själva.  

Emma Kraft berättar att Karlstads kommun är inne och bevakar Facebook-sidan två gånger 

om dagen på vardagar. Det ska dröja max tre timmar innan man får det första svaret och 24 

timmar innan man får det fullständiga svaret från ansvarig på området. Kraft avslutar med att 

hon tycker att en bra dialog mellan medborgare och kommun är när ”medborgarna vågar 

säga vad de tycker och när de vill dela med sig och när vi visar att vi uppskattar det och ger 

respons inom en rimlig tid, att det inte tar för lång tid att ge svar helt enkelt. Och att vi visar 

att vi verkligen gör någonting med det. (…) om man ställer en fråga måste man vara beredd 

på att ta sig an svaren också.”  

Ton attityd och tolkning  

Här följer resultatet av vår kvalitativa innehållsanalys. Vi har utgått från de Facebook-

statusar från Karlstads kommuns Facebook-sida som vi använt oss av när vi gjorde vår 

analys. De finns med som bilagor i bilaga 4 i slutet av uppsatsen. Varje inlägg följs av en 

analys och våra tankar kring kommunens agerande.   

4 Maj 2013 

Meddelandet som publicerades av kommunen den 4 maj 2013(se bilaga 4, 4 maj) är ett 

exempel på ett informativt inlägg där medborgarna hjälper kommunen.  Karlstads kommun 

förklarar i korthet att det finns ett problem, hur problemet ligger till och att de arbetar för att 

lösa det. I det här fallet är problemet ett ”högspänningsfel” som gör att det är strömlöst i 

västra delar av Karlstad. Tonen som används är informativ och texten är saklig. Det är inget 

emotionellt budskap i sig, men många engagerar sig och kommenterar inlägget vilket visar att 

denna typ av information är mycket uppskattad. Detta beror på att många berörs personligen 

av strömavbrottet. Bland kommentarerna från medborgarna finns det specifik information 

som exempelvis vilka adresser och områden som saknar eller har ström. Medborgarna hjälper 

på så sätt kommunen att lokalisera felet. Karlstads elnät gör senare ett inlägg i Karlstads 
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kommuns ”namn” för att ge medborgarna en mer uppdaterad bild av situationen eftersom det 

är de, Karlstads elnät, som jobbar med att lösa problemet.  

6 Maj 2013  

Ett av många inlägg i maj månad som handlar om sopningen på kommunens vägar och gator. 

Gruset som lades på under vintern är ännu inte borta på sina ställen. (se bilaga 4, 6 maj). 

Medborgaren är hövlig och förklarar i korthet vad hon undrar över. Hon vill förmodligen ha 

ett kort och koncist svar tillbaka. Hennes ordval i inläggets början lämnar lite till övers för 

tolkning i den meningen att det inte ger uttryck för några känslor. Hon kan vara irriterad men 

likväl enbart nyfiken. Med tanke på att det är maj månad och gruset fortfarande ligger kvar 

kan ses som en ledtråd att medborgaren ändå tycker att det är dåligt av kommunen att inte ha 

sopat bort det på flera månader. Sju personer visar att de har tagit del av informationen någon 

gång under konversationen genom att gilla inlägget.  

En annan medborgare svarar snabbt med glad ton. Denne medborgare skriver lite slarvigare 

och använder ”smilis” vilket även ursprungsskribenten gör i sin följande kommentar. Den 

andre medborgarens kommentar är det som vänder dialogens ton från saklig till positiv.  

Förmodligen tack vare den andre medborgarens glada ton känner sig den första skribenten sig 

bekväm nog att kosta på sig ett skämt och fortsätta i den glada tonen.  

Kommunen ger uppdaterad information och återkommer kort och hövligt, bekräftar på ett bra 

sätt att de har läst medborgarens inlägg och kommentarerna. Kommunen visar att de är en 

aktiv part i dialogen. Tonen går från enbart sakligt till positiv och medborgaren skriver på ett 

hövligt men samtidigt skämtsam sätt. Kommunen är lika hövlig i båda sina inlägg.  

14 maj  

Kommunen blir i detta inlägg från en medborgare och i de följande kommentarerna hårt 

ifrågasatt av många upprörda medborgare. Inlägget handlar om den gård som kommunen köpt 

för över 3 miljoner. Pengar är något som brukar engagera och när kommunen gör 

nedskärningar på många fronter och samtidigt köper en gård för att hålla en ökänd 

motorcykelklubb borta är ett ämne som garanterat engagerar.  

Medborgarna är upprörda och arga och rasar både över kommunens och varandras inlägg. 

Tonen är upprörd och i vissa fall även vass. Det som kritiseras i huvudsak är kommunens 

hantering av pengar och vad som bör prioriteras.  
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Men man kan nästan känna vissa medborgares rädsla för motorcykelklubben och risken att de 

nu kommer att röra sig mot centrum med allt som det kan innebära.  

Vissa medborgare rasar mestadels eller enbart över andra medborgares inlägg, deras 

frustration är uppenbar. De nämner i vissa fall varandra vid namn i en mycket vass 

ifrågasättande ton, vilket gör diskussionen mer personlig för den som nämns. Den nämnda 

personen ”triggas” att försvara sig och ger dialogen en bister ton där det i vissa fall slutligen 

handlar mer om att övertala den andre om vem som har rätt, än att diskutera det faktiska 

ämnet, ett exempel på ett inlägg som berör många där tonen inte alls är positiv och där 

kommunen inte alls sköter det hela på ett snyggt eller tillfredsställande sätt.  

23 juli 2013 

Ett inlägg som visar att kommunen följer sina riktlinjer och att den information som vi har fått 

från Emma Kraft stämmer är medborgarinlägget om städningen i centrum under 

högsommaren (se bilaga 4, 23 juli). Kommunen håller en artig ton trots att de kritiseras hårt 

från olika håll för skötseln av centrum. 

Tonen från medborgarnas sida är artig men ändå ganska sträv, man kan nästan känna hur en 

av dem kände när hon tog med en besökare ner till den vackra men nedskräpade stadskärnan. 

Hennes ordval är saklig men det faktum att hon tog upp att de haft besök och skämts tyder på 

en klar frustration.  

Medborgaren vill peka på att nedskräpning och bristande städning är något som tas personligt 

i den mening att hon känner sig som en del av staden och hur den sköts är i allra högsta grad 

något som berör medborgarna.  

Kommunen är hövlig och deras första inlägg är bara en bekräftelse på att de har sett 

medborgarens inlägg och de håller med men något svar, lösning eller information om att 

ärendet är vidarebefordrat får inte medborgaren.  

25 juli 2013  

kommunen informerar om att en viss simmare är på väg mot Karlstads inre hamn samt när 

han beräknas vara framme och att kommunen då kommer att vara på plats för att ta emot 

honom. I detta inlägg visar kommunen upp en mer ”mänsklig sida” i den mening att de 

använder ord som exempelvis spänning. Kommunen visar upp en vanlig känsla vilket ger 

kommunen ett mänskligt ansikte och visar medborgarna att de som jobbar på kommunen 

faktiskt också är medborgare.  



 49 

Inlägget är informativt men inledningen tar bort den formella torrheten som annars hade vilat 

över denna typ av inlägg. Här formulerar sig kommunen på ett personligt sätt. (se bilaga 4, 25 

juli). Att det finns många som delat vidare inlägget samt att det finns ett stort antal gillningar 

och en del utförliga kommentarer visar att detta engagerade medborgarna. Detta inlägg har ett 

emotionellt budskap vilket leder till mer engagemang så som teoridelen av denna uppsats 

understryker. Från medborgarnas sida kan man se att tonen är mestadels positiv med inslag av 

ironi från vissa medborgare.  

Många tar upp temat pengar och bidrag, vilken tid simmaren i fråga kommer fram är även en 

annan sak som återkommer. Dessa frågor besvaras av kommunen i ett senare inlägg där de 

vidarebefordrar vissa frågor till arrangörerna, men de besvarar frågorna på bästa möjliga vis 

och de medborgare som kommenterat är nöjda med svaren som kommit.  

23 september 2013 

Den här dagen publicerades 2 inlägg från medborgarna som rör samma ämne men som har 

totalt olika budskap.(se bilaga 4, 23 september). Båda medborgarna skriver med anledning av 

konstverken som skapas på cykelbanorna.  

Den första skribenten är mycket kritiskt, ifrågasättande och påpekar att denna typ av konst är 

distraherande och rentav skadlig för vissa med särskilda synfel eller andra skador.  

Dennes oro över de drabbade och ilska över vad hon anser vara nonchalans från kommunens 

sida kan ses som anledningen till att hon skriver inlägget. Kommunen svarar hövligt att alla 

ska kunna vistas på cykelbanorna och att risken för de med speciella skador var med i 

beräkningarna när beslut om konsten togs. Uppenbarligen var inte risken så stor att det ledde 

till att man avstod från att genomföra projektet. Kommunen återkommer senare och meddelar 

att det hela har vidarebefordrats till ansvariga.  

Detta är inte det enda inlägget som tar upp risken för dem med synfel, det finns en del andra 

som påpekat detta. Man kan anta att de känner till berörda personer och att detta faktiskt är ett 

problem. Vilket kommunen inte verkar ta på allvar. Om man som kommun övervägt en risk, 

tagit ett beslut som sedan upprepade gånger kritiseras för att risken enligt många boende är en 

verklighet och ett problem så borde man som kommun kanske tänka om. Men att backa är inte 

kommunen intresserad av och att senare ge information om vad som hände med kritiken är 

tydligen ingenting som kommunen prioriterar i detta fall. Underligt kan tyckas eftersom detta 

berör en grupp medborgare som redan har det svårt. 
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Det andra inlägget har en betydligt positivare ton med viss ironi.  

Medborgaren framhåller att han tar kommunens omdiskuterade beslut att genomföra de 

kritiserade konstverken med en klackspark. En indikation på att det finns de i kommunen som 

inte anser att konstverken är fula eller på annat sätt stötande. Skribenten nämner inte någon 

annan i sitt inlägg, han kanske enbart ville dela med sig av sin åsikt och vara den som ler 

uppmuntrande mot kommunen bland alla sura miner. Kommunen svarar uppskattande hövligt 

och informerar om att hans uppskattning har vidarebefordrats till ansvariga.  

De två medborgarinläggen visar två helt olika synpunkter på konstverken. Kommunen 

svarade lika hövligt båda gångerna och återkopplar.  

22 september 2013 

Karlstads kommun upplyser medborgarna om ett tydligt uppskattat evenemang och 

understryker att det finns mer än en aktivitet under denna tillställning.(se bilaga 4, 22 

september). 

Kommentarerna visar att kommunen svarar på medborgarnas frågor och tonen är från båda 

sidor är positiv och vänlig.  
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5. Analys 

I detta stycke analyseras de resultat vi fått fram och ställer dem och teorin emot varandra. 

Dialogen på Facebook 

E-delegationen (2010) kom med riktlinjer som de tog fram för användandet av sociala medier 

för statliga företag och kommuner samt landsting. De ville klargöra att innan man skaffar 

sociala medier så som Facebook bör man göra vissa bedömningar. Till exempel bör en 

kommun enligt E-delegationen: Börja med att göra klart för sig hur sociala medier kan stödja 

myndigheternas verksamhet och uppdrag, men även möta användarnas behov och 

förväntningar. Men Karlstads kommun var så pass tidig med att använda Facebook att de 

skapade egna riktlinjer eftersom det inte fanns några andra framtagna. Emma Kraft betonade 

att de håller sig uppdaterade på nya riktlinjer som kan främja deras arbete på Facebook. Efter 

att ha stakat ut sin egen väg och sina egna riktlinjer så ser kommunen ingen anledning till att 

ändra på dem. Utmärkelsen årets IT-kommun kan ses som ett bevis på att kommunen gör rätt 

och att de gör bäst i att hålla sig på samma bana även i fortsättningen.  

Lena Carlsson (2012, s.37) förklarar att de som arbetar med sociala medier i de flesta fall är 

överens om att sociala medier ska användas till att bygga relationer och öppna upp en dialog 

samt att skapa förtroende till folket. Detta kan vi se att Karlstads kommun gör genom att de 

ständigt öppnar för dialoger genom egna inlägg och bilder samt genom att kommentera och 

svara på medborgarnas inlägg och kommentarer. Om kommunen märker eller misstänker att 

medborgarna inte helt förstod det första svaret så ser de ofta till att ge ett mer utförligt svar. 

Detta svar kan komma någon dag senare vilket pekar på att kommunen inte bara ser de nya 

inläggen utan även håller ett vakande öga på äldre inlägg som de redan har svarat på. Detta 

stämmer även överens med vad Lena Wilhelmson och Marianne Döös (2012) skriver när det 

kommer till interagerande och differentierande kvalité på en dialog eftersom det är viktigt att 

lära sig av varandra och bygga upp förståelser med motparterna. Karlstads kommun 

interagerar på sin Facebook-sida genom att kommentera medborgarnas inlägg och 

kommentarer samt genom att själva ladda upp inlägg. De differentierar genom att visa att de 

tar till sig kritiska inlägg och förklarar till exempelvis ändringar eller dylikt som ogillas av 

skribenten. Kommunen försöker även ge skribenten sin vinkel på det hela, för att skapa en 

förståelse mellan dem. Emma Kraft sade även i intervjun att hon tycker att när man möts 

ansikte mot ansikte så blir mötet mer formellt, medan mötet över Facebook blir mer 

personligt. En av våra frågor var hur de hanterar negativa inlägg från medborgarna. Hon var 
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noga med att understryka att de låter alla negativa och kritiska kommentarer vara kvar på 

Facebook-sidan så länge dessa inte riktar sig mot någon enskild anställd på kommunen. Enligt 

Anna Widerberg (2011), som skrev en lathund till Västerås kommun angående Facebook-

användande, kvittar det hur otrevlig en kommentar än må vara kommunen ska alltid svara 

med en trevlig och positiv ton, samtidigt ska man inte svara på påhopp eller personangrepp, 

samt att en representant för kommunen gärna får vara personlig men aldrig privat (Widerberg, 

2011). I vår kvalitativa innehållsanalys kan vi se att deras inlägg är väldigt ofta informativa, 

men personligt skrivna. De försöker öppna upp dialogen till medborgarna genom att möta 

dem på en neutral plats där det byråkratiska språket inte är ett måste.  

Jarynowski, Andrzej - Jankowski, Jaroslaw - Zbieg, Anita (2013) har i en forskningsartikel 

förklarat att chansen för att ett budskap blir spritt över Internet är fyra gånger större om 

innehållet har ett emotionellt budskap jämfört med ett budskap som inte är emotionellt. Detta 

är något som Emma Kraft har märkt av personligen under sin tid hos Karlstads kommun. 

Detta gör att de försöker skapa emotionella budskap för att få med sig medborgarna. En typ av 

emotionellt budskap som de använder sig av i sitt Facebook-användande är bilder. Att bilder 

ger mer respons är något vi kunde gissa oss till, ändå fann vi inga konkreta belägg för att 

bilder påverkar responsgraden. Detta kanske för att det känns självklart.  

Offentlighet och Demokratin över Facebook 

Författaren David Held (2002,s.151) förespråkar representativ demokrati och anser att folket 

inte ska vara med och bestämma varje regel eller lag i detalj. Detta är alldeles för tidskrävande 

och omständligt för att kunna genomföras i praktiken. Däremot ska folket vara med i 

beslutsfattandet i den mening att de väljer representanter som sedan för deras talan och fattar 

beslut. Joachim Åström (2004, s. 78) däremot menar att medborgarnas aktiva samtycke är en 

viktig del och tycker således att direkt demokrati är bättre. Många av dagens medborgare vill 

föra en dialog och diskussion med myndigheterna. De offentliga aktörer som befinner sig i de 

sociala medierna skapar närhet och bygger en relation med medborgarna. Men för att kunna 

skapa en sådan närhet och relation så krävs det att kommunen lägger sig på en passande  nivå 

och öppnar upp till en givande dialog (Chadwick, 2008). 

Internets framväxt har skapat nya arenor och förutsättningar för aktörerna i den offentliga 

sfären. Internet ger goda möjligheter till att skapa en god demokrati där medborgare kan göra 

sin röst hörd på en såväl lokal som en global nivå (Buskquist, 2007). Karlstads kommun håller 

på att ta fram en handlingsplan för demokratiarbete där medborgarna ska få vara med och 
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påverka redan i ett tidigt stadium berättade Emma Kraft. Medborgarna i Karlstads kommun 

har förstått fördelarna med att kommunen finns på Facebook. De bekräftar att de tagit del av 

kommunens inlägg genom att gilla, kommentera eller i vissa fall dela dessa. Medborgarnas 

inlägg på kommunens Facebook-sida kan vara allt från upplysande, frågande, ifrågasättande 

eller ge uttryck för en åsikt. Medborgarna är även med och säger ifrån när saker behöver 

åtgärdas eller ses över. Detta kan vi se i den kvalitativa innehållsanalysen och Emma Kraft 

förklarade att hon tycker det är bra och en viktig del i medborgardialogen. Hellberg, Ann-

Sofie (2010) menar att deltagande och öppenhet är demokratins grund. Om man ser till 

Karlstads kommuns aktivitet på Facebook så visar de på just ett sådant deltagande och en bra 

öppenhet. Detta gör de genom att vara mycket aktiva, de svarar eller ser till att samtliga inlägg 

får svar. Tack vare att de håller en positiv ton öppnar kommunen för dialog där medborgarna 

inte behöver oroa sig för att bli otrevligt bemötta. Vilket i sin tur bidrar till att medborgarna 

vågar ta kontakt med kommunen och skapar en öppenhet som inte skulle finnas om 

medborgarna misstänkte eller visste att de kunde bemötas annorlunda. Enligt Hellberg, Ann-

Sofie (2010) finns det även ett ideal i Sverige som går ut på en nära kommunikativ relation 

mellan valda och väljare. Som Ulf Buskquist (2007) skriver så är internet ett forum som kan 

hjälpa demokratin genom att erbjuda möjligheter som andra medier helt eller delvis saknar. 

Internet kan göra information mer lättillgänglig, göra det möjligt för medborgarna att be om 

information eller skapa en dialog med makthavarna. Kritikerna menar att internet kan skapa 

klyftor i samhället mellan de som är med och engagerade i den politiska dialogen och de som 

står vid sidan av (Buskquist, 2007).    

Kvalitativ Intervju VS Kvalitativ innehållsanalys 

Vi kan se att i vissa inlägg kommenterar inte kommunen inläggen igen efter att medborgaren 

har blivit hänvisad vidare. Detta gör att vissa inlägg ger en bild av att kommunen släpper 

ansvaret till någon annan och visar sedan inget intresse. Eftersom de inläggen ändå 

fortfarande berör kommunen borde de visa sig fortsatt engagerade för att ge medborgarna 

stöd. Visserligen är det resurskrävande, men man skulle ha kunnat kommentera kort och ge 

besked över vad som har hänt. Ett exempel på det är inlägget från den 4 maj där kommunen 

lämnar över ansvaret till Karlstads elnät och sedan inte visar sig vidare engagerade i frågan. 

Kommunen hade här kunnat meddela när de fått reda på vart felet ligger så medborgarna får 

reda på att de fortfarande jobbar med det och framförallt meddela när problemet är löst. Detta 

skulle vara bra för att knyta ihop säcken och sätta punkt för inlägget och engagemanget som 

de startade. Speciellt med tanke på att Emma Kraft själv sade i vår intervju att det är viktigt att 
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kommunen uppmärksammar och bekräftar medborgarna och att de återkopplar. Detta visar att 

det finns brister i hanterandet och att kommunens vision och riktlinjer inte alltid återspeglas i 

deras användande av Facebook. 

I vissa inlägg är kommunen väldigt torr och de uppmärksammar inte medborgarnas 

kommentarer eller visar att de har tagit del av den information som medborgarna ger tillbaka. 

Vissa inlägg visar att kommunens sätt att bemöta kritik inte uppfyller de riktlinjer som 

kommunen själva och E-delegationen har tagit fram. Enligt Emma Kraft ska medborgarna få 

komma med kritik till kommunen som då ska visa att de har uppmärksammat det och 

uppskattar det. Hon lägger till att frågar man något eller kommer med en synpunkt måste man 

vara bredd att ta sig an svaren. Emma kraft har även sagt att de brukar gå in och lugna 

stämningen om den blir för obehaglig, hon syftade på hot eller trakasserier i första hand. Men 

i vissa inlägg har kommunen helt struntat i den hätska och obehagliga stämning som har 

uppstått i inläggen. Inlägget från 14 maj är ett exempel där kommunen enbart skrev en kort 

kommentar om att de ska värna om tryggheten i kommunen och att de skulle återkomma med 

mer information, men kommunen återkom aldrig och inte heller försökte de lugna de 

upprörda medborgarna. 

Det finns även inlägg där kommunen sköter sig exemplariskt och efter de riktlinjer de har att 

tillgå. Kommunen återkopplar och återkommer med mer information och visar på så sätt att 

de har uppmärksammat och att de uppskattar medborgarnas åsikter och de avslutar med att 

skriva en kommentar där de meddelar att de är tacksamma för åsikterna och att de 

vidarebefordrar dem. Denna information följs av att den ursprungliga skribenten tackar 

kommunen för informationen. Dialogen och diskussionen är därmed avslutad. Nyckeln för att 

lugna medborgarna tycks vara att återkomma och meddela vad de gör med informationen och 

åsikterna. Något kommunen säkert har lagt märke till själva, så frågan varför kommunen inte 

försöker återkomma och meddela ny information i vissa inlägg är aningen oklart.  

Av antalet kommentarer, gillningar och delningar framgår det att händelser som evenemang 

engagerar de boende i kommunen. Dessa Inläggs kommentarer är exempel på sådant som inte 

”kräver svar”. De uppskattande kommentarerna är varken frågor eller åsikter men de bör ändå 

besvaras för att visa uppskattning. En kort kommentar som ”härligt” är svårt att besvara men 

det är ändå en viktig kommentar som visar uppskattning. Vid dessa inlägg är det svårt att 

komma med en kommentar, men genom att gilla medborgarnas inlägg visar kommunen att de 

har tagit del av det medborgaren har skrivit.  
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6. Slutsatser  

Syftet med denna fältundersökning var att studera hur Karlstads kommuns dialog ser ut på 

Facebook i enlighet med medborgardialogen och de riktlinjer som finns framtagna. Här 

svarar vi på de frågor som vi hade i frågeställningen. 

Hur ser Karlstads kommun på sin medborgardialog över Facebook?  

Karlstads kommun går inte efter de framtagna riktlinjerna som finns utan de har skapat sina 

egna, främst eftersom de var så tidiga med att använda denna typ av medie. Karlstads 

kommun använder sig av många bilder i sin dialog på Facebook då de märkt att det ger mer 

uppmärksamhet. Tonen Karlstads kommun vill använda över Facebook är en positivt saklig 

ton där de alltid är vänliga och bekräftar medborgaren. Detta även fast det kan innehålla 

kritik. Karlstads kommun tycker det är bra att medborgarna säger ifrån och ger kritik så att 

kommunen kan bli bättre. Medborgarna säger till och hjälper kommunen att hålla koll på 

lampor och övrig skötsel.  

I vissa fall säger medborgarna ifrån när de tycker att kommunen gjort ett dåligt jobb, till 

exempel när det ligger grus kvar på vägarna efter vintern, eller när de sätter upp konstverk 

som medborgarna inte förstår. Vissa finner viss konst stötande. Sådan kritik har Karlstads 

kommun lite svårare att svara på. Detsamma gäller när kommunen utsätts för hård kritik där 

pengar och trygghet kan kännas ligga i farozonen.  

Kommunen vill återkoppla till all information de får, och för det mesta lyckas de. Men ibland 

uteblir återkoppling trots att de lovat att det ska komma ett mer utförligt svar på den fråga 

eller kommentar medborgaren har ställt. Kommunens anser sig vara förskonad från kränkande 

kommentarer från medborgarna men tar enbart bort dem om de är riktade mot någon speciell 

tjänsteman inom kommunen. Kritik mot själva kommunen får stå kvar.  

Något Karlstads kommun borde tänka på är att visa uppskattning till de positiva inlägg och 

kommentarer de får in. Ofta är kommunen duktig när det kommer till inlägg från 

medborgarna, men när det är en medborgare som skriver något positivt som kommentar till 

kommunens inlägg så blir uppskattandet uteblivet i de flesta fall. Kommunen borde visa mer 

uppskattning än vad den gör genom att exempelvis kommentera, eller vid de inlägg det inte 

finns så mycket att kommentera kan de gilla istället.  
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I intervjun med Emma Kraft framgick att hon anser att det blir svårare och svårare att hitta 

ämnen som skapar intresse och engagerar medborgarna. Har de märkt att bilder fångar 

medborgarnas intresse och därför laddar kommunen regelbundet upp bilder. Stöd för detta 

finns även i teorin om emotionellt budskap.  

Vilka riktlinjer följer Karlstads kommun när det kommer till 

användandet av Facebook och varför följer kommunen dessa?  

Finns det framtagna riktlinjer för hur kommuner och andra statliga 

organ ska hantera sociala medier? 

Karlstads kommun går inte efter de framtagna riktlinjerna som finns utan de har skapat sina 

egna, främst eftersom de var så tidiga med att använda denna typ av medier. Finns det olika 

riktlinjer att ta inspiration ifrån, vilket Emma Kraft säger att de gör. 

En av dessa är E-delegationen (2010) som pekar på att sociala medier är en bra kanal för att få 

fram service och skapa en dialog med medborgarna. Innan en kommun inleder sin användning 

av sociala medier bör kommunen ha en del saker klart för sig. Först bör kommunen bland 

annat utreda hur sociala medier kan stödja dess verksamhet och uppdrag, men även möta 

användarnas behov och förväntningar. Myndigheter och kommuner kan därefter använda sig 

av sociala medier som verktyg för att få fram en dialog och skapa öppenhet mellan parterna. 

Myndigheter och kommuner som använder sig av sociala medier får inte publicera kränkande 

uppgifter och bör ha uppsikt så att medborgarna inte heller lägger upp kränkande uppgifter.  

Allt fler kommuner och landsting använder sig av denna typ av medier. Enligt E-delegationen 

(2010) använde 80 % av landets kommuner och landsting sig av sociala medier år 2012. Det 

finns olika anledningar till att vissa ändå avstår från att använda detta verktyg, enligt 

undersökningen som genomfördes 2012 är några av anledningarna att man inte vet hur eller 

har svårt att hantera kränkande uppgifter samt resursbrist. (E-delegationen, 2010) 

Hur använder Karlstads kommun sig av kommentars- och 

inläggsfunktionerna för att kommunicera med medborgarna på 

Facebook? Finns det forskning som stödjer deras 

tillvägagångssätt? 

Under intervjun med Emma Kraft och under arbetet med vår kvalitativa innehållsanalys 

framkom det att kommunen kommunicerar med medborgarna genom att göra informativa 

inlägg, lägga upp bilder och skapa evenemang för att dels locka medborgarna men även för att 

upplysa dem och öppna för dialog. Kommunen svarar även på de inlägg och de kommentarer 
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som den får av medborgarna via kommentarsfunktionen. Grant, Moon, Busby Grant (2010) 

menar att Facebook och liknande medier erbjuder nya sätt att ansluta, påverka och engagera 

medborgarna. Det kan leda till en radikal förändring i medborgarnas kontakt med regeringen 

och politikerna samt statliga företag.(Grant, Moon, Grant, 2010).  

Hur är tonen och attityden mellan kommunen och medborgarna på 

Facebook? Hur bör tonen och char gången vara enligt teorin?  

Ann-Sofie Hellberg (2010) menar att de sociala medierna ger medborgarna en stor möjlighet 

att komma närmare sina politiker och bygga en relation baserad på den öppenhet och det 

förtroende som de bör ha för de personer som de valt att föra deras röst. Detta är viktigt 

framför allt på den lokala nivån.  

Vi kan se att kommunen för det mesta håller sig till sina riktlinjer för hur de ska kommunicera 

med medborgarna. De håller en hövlig ton oberoende av hur de blir bemötta av medborgarna. 

Medborgarnas ton och attityd varierar. En del är glada och positiva andra är negativa och 

andra är hövligt neutrala. Detta är vad man kan förvänta sig av medborgarna eftersom de inte 

har några förpliktelser att vara artiga eller riktlinjer för hur de ska integrera med kommunen 

mer än att gå efter deras uppfattning av sunt förnuft. 
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7. Förslag till framtida forskning 

Nedan följer förlag till framtida forskning inom det område som denna uppsats behandlar. 

Interaktion och relationsbyggande via Facebook har blivit en viktig del i vardagen för många. 

Det är ännu oklart vilken makt Facebook kommer ha i framtiden, men det blir bara viktigare 

och viktigare att företag måste finnas på Facebook. 

Eftersom Facebook har blivit ett så stort forum för just relationsbyggande finns det massor av 

forskning att göra på detta plan. Som exempel skulle genusforskning kunna vara ett ämne att 

fokusera på och fördjupa sig i. Finns det några skillnader i hur män och kvinnor uttrycker sig 

över Facebook i just medborgardialogen? Varför? Varför inte? Är kvinnor mer benägna att 

kommentera eller skriva inlägg än vad män är? Är det någon skillnad på vad inläggen 

innehåller från män eller kvinnor? Varför? Varför inte? 

Ett annat ämne man kan forska vidare på är om det är bra eller dåligt för en organisation att 

finnas på Facebook. Man kan fråga sig om det hjälper eller stjälper då det skapas en större 

öppenhet mellan organisationen och deras följare. Främst för kommuner är detta ett intressant 

ämne då kommunen blir mer öppna och måste handskas med medborgarna som är missnöjda. 

De sprider eventuellt ett dåligt ljus över kommunen vilket kan leda till fler missnöjda. 

Man kan forska vidare kring huruvida medborgardialogen på Facebook kan förbättras och vad 

som är en lyckad kommunikation medborgare och kommun emellan. På vilket sätt är det bra 

för en kommun att ha Facebook vid en eventuell kris och vad finns det för risker? 

De riktlinjer som är framtagna för kommuners Facebook-användande är intressanta, men 

stämmer de överens överallt? Vad finns det som kan förbättras och vad finns det för skillnader 

mellan statliga organisationer och övriga organisationer? Skiljer riktlinjerna sig åt? 
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8. Implikationer för samhället  

Nedan följer implikationer för samhället utifrån ett ovanifrånperspektiv över kommun och 

medborgare i deras dialog sinsemellan. Under arbetets gång har vi upprepade gånger tagit upp 

det faktum att de sociala medierna är viktiga faktorer för att skapa öppenhet och dialog mellan 

väljare och valda. Allt fler kommuner och landsting ansluter sig till Facebook och använder 

det som ett verktyg för att på ett enkelt sätt kommunicera med medborgare och intressenter. 

Men det finns en risk att kränkande personuppgifter publiceras på kommunens eller 

landstingets Facebook-sida det gör att vissa kommuner väljer att inte använda denna typ av 

medie. Det är upp till varje kommun som går med att se till att lagen åtlyds och att inga 

sådana uppgifter publiceras. 

Medborgardialog är ett relativt nytt begrepp det innebär olika former av medborgares 

politiska deltagande och inflytande över det som styrs av offentliga organisationer och 

institutioner, så som kommuner. Medborgardialoger ger alternativa vägar för politiskt 

deltagande och kommunikation mellan politiker, organisationer och medborgare. (Martin 

Karlsson, 2010) 

Eftersom medborgardialogen är relativt ny och obeprövad så finns det ingen kartläggning av 

dess faktiska konsekvenser för demokratin eller samhället, det gör att kritiken mot denna form 

av dialog, framför allt i samband med sociala medier, bygger på rädsla och okunskap. 

Det finns riktlinjer för hur en kommun eller landsting bör hantera och använda exempelvis 

Facebook för att kommunicera med medborgarna. (E-delegationen). Riktlinjerna är 

rekommendationer och bör inte ses som regler vilket gör att det är fritt för kommuner att 

pröva sig fram och välja en egen väg. 

 Eylem Simsek och Ali Simsek (2013) hävdar att dagens medborgare har en skyldighet mot 

samhället att bemästra alla nya tekniker och medier för att kunna delta och göra sin röst hörd. 

Majoriteten klarar detta men det innebär att de äldre och de som lider av någon typ av 

handikapp som gör att detta är omöjligt riskerar att utelämnas från den framväxande digitala 

medborgardialogen. Något som kan komma att hota demokratin. 

Karlstads kommun som denna studie har handlat om visar att de riktlinjer som de själva tog 

fram och de rekommendationer som senare togs fram för hur en kommun bör hantera sociala 

medier har många likheter. Karlstads kommun visar även hur Facebook kan vara ett bra 

verktyg för att öka samarbetet mellan kommun och medborgare när det gäller att förmedla 
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information, service och ta del av medborgarnas åsikter. Det är främst i kriser, tack vare att 

allt man skriver publiceras ögonblickligen, som medborgarna kan hjälpa kommunen att 

lokalisera exempelvis vattenläckor. 

Studien vi genomfört visar att dialogen inte enbart sker genom att medborgarna kommenterar 

kommunens inlägg. Kommunens beslut att kommentera medborgarnas inlägg är minst lika 

viktigt för att de ska kunna föra en givande levande dialog. 

Genom att regelbundet studera de riktlinjer som finns tillgängliga samt sitt eget användande 

av de sociala medierna och hur de kommunicerar med medborgarna kan kommunen förbättra 

medborgardialogen och samarbetet med medborgarna. 

Fler och fler kommuner inser hur viktiga de sociala medierna är och hur de i kombination 

med en givande dialog kan gynna kommunerna. Medborgardialog och sociala medier är ännu 

relativt nya begrepp och fenomen men allt pekar på att de kommer att bli allt viktigare för 

såväl demokratin på lokal och nationell nivå i framtiden. 
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10. Bilagor 

Nedan följer de bilagor som kan tänkas vara av intresse för de läsande. 

Bilaga 1 

Kodschema 

1. Månad ÅÅÅÅ-MM-DD 

2. Avsändare 

(1) Kommun (2) Medborgare 

3. Innehåller inlägget en bild?  

(1) ja (2) nej 

4. Vilken ton har inlägget?  

(1) Positiv (2) Neutral (3) Negativ  

5. Hur många gillar inlägget? 

6. Har kommunens inlägg kommentarer från medborgarna? 

(1) ja (2) nej (3) medborgare är avsändaren 

7. Har medborgarnas inlägg kommentarer från kommunen? 

(1) ja (2) nej (3) kommunen är avsändare 

8. Svarar kommunen på medborgarnas kommentarer om det framgår att medborgarna vill ha 

svar 

(1) ja (2) nej (3) inlägget innehåller ingen sådan kommentar  

 9. Kön på den som har skrivit inlägget) 

(1) Man (2) kvinna (3) kommunanställd 

10. Innehåller inlägget förfrågningar om information från medborgarna 

(1) ja (2) nej 

Bilaga 2 

Hur länge har du jobbat på Karlstad kommun? 

Jag har jobbat i Karlstad kommun i nästan 4 år som kommunikatör, men jag har varit här på 
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kommunikationsenheten i drygt 2 år, och varit ansvarig för vår Facebook-sida i ungefär 1.5 år. 

Okej så det är det som är din uppgift hos kommunen? 

Nej det är ungefär 40 % av min tjänst som jag ägnar åt sociala medier, främst Facebook. Och 

resten av min tjänst stöttar jag kommunledningskontorets olika verksamheter då i 

kommunikationsfrågor. 

Okej, jaha. Hur tycker du att eran satsning för Facebook går? Att den är på väg någonstans? 

Ja, vi har ju hela tiden haft en väldigt positiv utveckling när det gäller antalet som gillar 

Vår sida. Och man ser ju också att dialogen utvecklas. Men jag tycker att det blir svårare och 

svårare att hitta på kreativa saker och få ett stort engagemang om det vi skriver för att, ja 

karlstadborna blir ju allt mer kräsna eller de får högre krav eftersom de har blivit bortskämda 

helt enkelt.  Så att det är en utmaning att hitta på saker som slår. 

Vad skulle du säga är skillnaden mellan dialogen på Facebook och verkligheten? Det är ju 

säkert lite skillnad hur man... 

ja, hur tänker ni verkligheten? 

Vanligen då ansikte mot ansikte. 

hm, ja jag tror att vi är något mer formella i det personliga mötet alltså ansikte mot ansikte än 

vad vi är i sociala medier. Där är det lite mer lättsamt. 

Det är ju lite roligt för man tänker ju nästan att det blir tvärtom ibland, ja, alltså förstår du 

hur jag menar? Man kan ju skriva mer formellt. 

Precis men jag tror att just vårt sätt att uttrycka oss på Facebook blir nog något mer lättsamt 

än när vi möter, alltså våra handläggare, när de möter medborgarna. För om de tillexempel 

söker bygglov eller så, så är det ju ganska mycket fakta och, ja, krångliga saker för de som 

inte är insatta. Så då tror jag att det kan bli mer. Även om man kan vara personlig och trevlig 

så tror jag att det blir säkert lite mer information och mer utförliga svar och liksom, eller 

längre svar kan man säga. 

Hur skulle du säga att ni använder Facebook-sidan? Är det som en kanal för att just ha en 

dialog eller är det för att ge ut information? 
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Både och, de största anledningarna till att vi har den är ju, delas att skapa en stolthet och en 

gemenskap för att öka klarstads attraktionskraft. Vi syns ju både utåt och inåt i just Karlstad. 

Och sen så är det också att ha en dialog med medborgarna, dels att de ska kunna ställa frågor 

och få snabba svar så att vi kan ge dem en bra service. Men också att de ska kunna vara med 

och påverka, tycka till och bidra med kunskap eller bara att de talar om att här finns det ett hål 

i gatan eller en trasig lampa. Men sen är det också en väldigt viktig kanal för informationsrik 

om vi har en vattenläcka eller ett strömavbrott, eller vad det kan vara. 

Ja, vi tog ju upp det lite innan nu då när du pratade på att det blir svårare och svårare, 

känner ni att, alltså kraven på information på hemsidan att ni verkligen känner av den här 

pressen att det verkligen gäller, man måste liksom hela tiden bli bättre och bättre. 

Ja men det gör vi ju såklart. Det ät svårare att nå ut ju i allt brus som finns. 

Ja, Man brukar ju prata på att det finns riktlinjer när det gäller Facebook. Många kommuner 

lägger också ut på hemsidan hur man använder det, lathundar och sådär. Västerås har gjort 

det, sen har ju edelegationen, de har gjort riktlinjer också för hur kommun och myndigheter 

ska använda Facebook. Är det något ni har gått efter eller har ni skapat egna riktlinjer? 

Vi har ju kikat på det som finns. Men vi var ju ganska tidiga med vår satsning så att vi tog 

fram egna riktlinjer, det gjorde vi. 

Så ni fortsatte med era. Tar ni fortfarande in, kollar ni fortfarande för att jämföra och se 

eller? 

Nej det har vi inte gjort, vi följer ju lagen, så som vi måste göra som en kommun. Men i övrigt 

så är det våra egna riktlinjer och det handlar mer om, hur snabbt ska vi svara, vilken service 

ska vi ge och hur ska vi vara. 

Hur gör ni för att engagera medborgarna i dialogen? 

Vi försöker att ställa frågor, vi lägger ut mycket bilder, för bilder är ju väldigt populärt. Det 

brukar engagera mycket. Och så gäller det att hitta rätt frågor eller rätt ämnen att skriva om, 

om man vill ha återkoppling och respons. Och då har vi ju märkt att till exempel när man 

frågar om såna saker som gäller samhällsplanering och stadsbyggnad. Då är det många som 

brukar tycka till. 
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Känner ni att ni har skyldigheter till de som gillar eran sida? 

Ja det tycker jag väll, alltså vi har ju en skyldighet att vi skriver någonting som faktiskt är 

relevant och intressant. Och att det ska rikta sig till vår breda målgrupp så vi kan ju inte bara 

skriva om saker som rör ungdomar till exempel. Utan det ska ju vara någonting som passar 

hela vår målgrupp. En bra mix och blandning. 

Blir det, är det lättare att locka en viss målgrupp än andra? Det kanske är lättare att locka en 

målgrupp än den äldre generationen kanske eller? 

Ja det kan det nog vara, absolut. Men det är ingenting som jag har tänkt särskilt mycket på 

faktiskt. 

Vad är det viktigaste, skulle du säga när man kommunicerar till och med medborgarna? Det 

kanske blir en liten upprepande fråga. 

Ja men det gör ingenting, det viktigaste ja det är ju att man tänker, försöker tänka, utifrån och 

in. Att inte vi tänker på hur ser vi på det här, utan vi ska tänka hur dom på det här, vad vill 

dom veta och vad är det för begrepp som dom förstår och kan dom ta till sig. Var det svar på 

frågan? 

Ja det var det, det var bättre än vad jag hade hoppas på faktiskt.(skratt) det kommer ju ofta 

upp kritik när det gäller Facebook. Folk känner att det är lättare att kritisera 

Facebooksidorna kanske än vad det är att kanske komma till kommunen och säga saker. Hur 

bemöter ni den kritiken? 

Vi är väldigt noga med att alltid bemöta och bekräfta så att vi visar att vi uppskattar när vi får 

konstruktiv feedback. Så då brukar vi säga helt enkelt tack så mycket för din synpunkt eller 

ditt förslag, vi tar det med oss och så vidare. Så att vi ska alltid bemöta det med en trevlig ton 

och visa att vi uppskattar det. 

Känner ni att Facebook ger er som kommun mycket? Om man går in på hemsidan så kan man 

ju se att det kanske är någon som påpekar att de här lycktstolparan har inte funkat, eller lyser 

inte på några månader nu kan ni fixa det eller sådär. 

Ja det hjälper oss jättemycket, vi behöver ju inte åka runt och hålla koll på allt själva utan 
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karlstadborna hjälper oss och talar om var saker inte fungerar och så vidare. Så det är jättebra 

och 

framför allt om vi har någon kris, till exempel när vi har haft vattenläckor här. Då har de 

bidragit till att vi har kunnat hitta vart felet är jättefort för att de har svarat på om de har vatten 

eller inte och vart de bor. Så det är verkligen ett jättebra exempel. 

Om man säger att Karlstad kommuns facebooksattsning anses ju av många vara den mest 

lyckade, eller ja en av de med lyckade i Sverige. Och att den är rankad sexa bland de top 10 

kommunerna i landet. Strävar ni efter att efterhålla det och är det någon press i att det liksom 

ligger så bra till? 

Ja men det är väll klart att det är där vi vill ju vara kvar på toppen, givetvis. Och vi vill ju vara 

bäst Om vi är rankad sexa så vill ju vi liksom bli ännu mer. Jag vet inte vad det grundar sig på 

heller, många pratar ju om att man ska ha minst 10% av gillarna som är aktiva. Och det har vi 

ganska sällan, även om vi når ut väldigt brett. Och det beror ju på att vi har så otroligt många 

gillar. Så vi har ju nästan 20 000 och då är det ju svårt att alltid ha minst 2 000 som pratar med 

oss. Så vi har tänkt att vi bryr oss inte så mycket om det. Utan det viktigaste är att de gillar oss 

och vet att vi finns, för då vet dom vart de ska gå om de behöver information. Så att så ser vi 

på det då. Men vi försöker givetvis att bli bättre hela tiden och jag brukar ha lite utbildningar 

och så med kollegor då, kommunikatörerna på de andra förvaltningarna. För dom publicerar 

också en del innehåll. Så då brukar jag ha lite utbildningar och påminna om, ja, hur vi ska 

tänka för att det ska bli ännu bättre och så. Så det jobbar vi ganska mycket med. 

Ja, om man arbetar med just medborgardialogen, hur arbetar kommunen i övrigt med den. 

Alltså på Facebook och lite så, det går hand i hand kanske? 

Vi håller på att ta fram en handlingsplan för demokratiarbete där vi ska, ja vårt förslag då är 

att vi ska ta fram rutiner för hur vi kan knyta eller väva in demokratiarbeten i projekt i tidigare 

skeden så att man verkligen. Alltså att det verkligen blir en natturlig del och att det blir riktig 

demokrati att medborgarna verkligen får vara med och påverka. Vi har också kikat på olika 

metoder då som man skulle kunna använda för att vi ska ta fram någon form av verktygslåda. 

För vi har inte jobbat så systematiskt med det förut. Vi använder oss av sorters 

medborgardialog och olika förvaltningar till exempel att man har utställningar om man ska 

bygga någonting eller utveckla någon del i staden. 
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Men nu vill vi ta ett helhetsgrepp där vi får en gemensam bild av hur vi kan jobba med det. Så 

att man kan säga att vi jobbar på det och tycker att vi har en del att göra. 

Ja, det kan jag ju förstå. Det kommer ju, antar jag titt som tätt, stötande kommentarer också. 

Eller ja det har kommit å andra sidor vet jag i alla fall. Tycker du att de kommer ofta och hur 

handskas ni med dom om de kommer? 

Jag tycker inte att de kommer ofta, verkligen inte det har vi varit förskonade ifrån. Om dom 

kommer så brukar vi, ifall de är kränkande eller strider mot lagen så raderar vi dom. I vissa 

fall så meddelar vi personen i fråga men om det är ett rejält övertramp så bryr vi oss inte om 

det för det känns så självklart. Jag brukar också gå in och påminna om ibland att man ska visa 

varandra hänsyn om jag tycker att det börjar sticka iväg lite grand och då brukar det lägga sig. 

Vi är väldigt noga med att inte ta bort kritik jämtemot kommunen, däremot om det är någon 

enskild medarbetare som blir utpekad så tar vi bort det direkt. 

Ja okej, återkopplingen på Facebook hur ser den ut? 

Vi ska bevaka sidan minst två gånger om dagen på vardagar och då är det våra 

kommunvägledare och kontaktcenter som har ansvar för det. Jag ansvarar i första hand för att 

se vad som kommer in på de inlägg som vi själva gör då, om det är någon som har 

kommentarer eller frågor på det. Medan kontaktcenter bevakar alla andras inlägg och 

kommentarer. Och då ska dom svara direkt då när dom ser det så det brukar oftast ta, tja, max 

ett par tre timmar innan man får ett första svar. Och då är ju det oftast inte fullständigt utan 

dom skickar det vidare till en handläggare som kan svara. Och sen så svarar vi ordentligt då 

inom 24 timmar. 

En sista avslutande fråga här då. Vad tycker du kännetecknar en bra dialog? 

Jo men det är ju när medborgarna vågar säga vad de tycker och när de vill dela med sig och 

när vi visar att vi uppskattar det och ger respons inom en rimlig tid, att det inte tar lång tid att 

ge svar helt enkelt. Och att vi visar att vi verkligen gör någonting med det så att man inte bara 

” ja tack för din synpunkt” om man ställer en fråga så måste man vara beredd på att ta sig an 

svaren och så. 

Ja det var våra frågor det, tack så jättemycket. 

Inspelning samt samtal avslutas 
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Bilaga 3 

1 Riktlinjer  

1.1 Kommunikationsmönster  

Internet har en betydande roll i vårt samhälle och en stor del av innehållet är 

användargenererat. Med hjälp av datorer, smarta telefoner och surfplattor har människor 

många möjligheter att använda sociala medier på olika sätt.  

Chat, sms och sociala umgänges-sajter är naturliga sätt att kommunicera. Samtidigt som 

antalet sociala medier ökar hela tiden, använder våra målgrupper traditionella medier i mindre 

utsträckning. Informationsutbudet idag är omfattande och delas mellan många olika kanaler. 

Ur kommunikationshänseende är det därför svårt att nå ut med ett budskap.  

1.2 Vad är sociala medier?  

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade sajter.  

Besökarna:  

- Umgås, träffar nya vänner och hittar affärsmöjligheter  

- Medverkar, kommenterar, bidrar själva och delar information med varandra  

- Interagerar, bygger relationer och utbyter kunskap  

- Samarbetar globalt över språkgränser och tidszoner.  

Sociala nätverk - Mötesplatser där man kan komma i kontakt med varandra. Användarna har 

en egen profil där de kan presentera sig själva. I många nätverk får man en egen hemsida med 

gästbok och dagbok. Ofta finns det diskussionsforum eller chatt och man kan se vilka andra 

personer som är inloggade och besöker sidan. Man kan även kommentera och gilla andras 

uppdateringar. Facebook, Instagram, Linked In och Google+ är exempel på sociala nätverk.  

Delningssajter – Webbplatser där användarna delar med sig av material, till exempel musik, 

videoklipp, foton eller powerpointpresentationer. Användarna själva genererar materialet och 

besökarna kan titta eller ladda ner. Spotify, Flickr, Slideshare och Youtube är några exempel.  

Bloggar – En blogg är en webbplats som innehåller inlägg eller dagboksanteckningar ordnade 

efter datum. En eller flera bloggare kan samarbeta med att skriva inlägg. Vissa bloggar kan 
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handla om flera olika ämnen, medan andra är fokuserar på ett visst ämne. Det finns oftast en 

kommentarsfunktion. sid 4 (11)  

Microbloggar – I en mikroblogg är antalet tecken per inlägg begränsat till ett litet antal. Den 

mest kända är Twitter, där man förutom att skriva till varandra även kan retweeta det som 

andra skriver för att sprida det vidare.  

Forum – Det finns en mängd olika forum där ämnen inom olika områden diskuteras. 

Medlemmarna kan registrera sig och dela erfarenheter. Ett webbforum har i allmänhet en 

startsida där samtliga huvudkategorier listas, ofta med information om vem som skrev det 

senaste inlägget och när det skrevs. I många diskussionsgrupper finns moderatorer som har till 

uppgift att filtrera bort stötande inlägg och dylikt. Ett exempel på forum är Flashback. Många 

företag och organisationer använder diskussionsforum på sina webbplatser.  

Wikisar - Wiki är ett ord från hawaiianskan och betyder snabb. Det är en webbplats där 

sidorna kan redigeras av besökarna själva. Den kanske mest kända är encyklopedin 

Wikipedia. Användningsområden: faktadatabaser, projekt, bloggar och sociala nätverk.  

1.3 Karlstads kommuns strategi  

För att få bäst effekt med vår kommunikation måste vi anpassa oss efter nya 

kommunikationsmönster och använda oss av fler kanaler, däribland sociala medier. Genom 

sociala medier kan vi nå ut med information, skapa dialog eller förändra attityder, men också 

omvärldsbevaka och marknadsföra oss. Att Karlstads kommun använder sig av sociala medier 

i sin kommunikation har flera fördelar:  

 

 

ler får möjlighet att ha en dialog med oss  

 

-post.  

 

 i utvecklingen  

När vi använder sociala medier ska vi alltid först analysera syfte med kommunikationen, 

målgrupp och budskap.  
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1.3.1 Medborgardialog  

Vi använder sociala medier för att utveckla dialogen med medborgarna och förbättra 

kvaliteten i vår verksamhet. Vi får hjälp av medborgarna att hitta idéer som kan förbättra våra 

tjänster och får även en personligare och mer direkt dialog med Karlstadsborna. sid 5 (11) 

1.3.2 Omvärldsbevakning  

Vi ska bevaka sociala medier för att få veta vad medborgarna säger om oss där. Varje 

förvaltning bör kartlägga vilka forum, sajter eller bloggar som är av vikt för just deras 

verksamhet och svara på inlägg om det behövs eller själv göra inlägg för att marknadsföra vår 

verksamhet. På så sätt kan vi ha en dialog med våra medborgare, brukare och kunder där de 

befinner sig. Kommunikationsenheten ska bevaka vad som sägs om Karlstads kommun i stort.  

1.3.3 Kriskommunikation  

Karlstads kommuns primära kommunikationskanal med medborgarna är webbplatsen 

karlstad.se och det ska också vara den främsta platsen för krisinformation. Men för att snabbt 

nå många människor med ett budskap använder vi även Facebook och Twitter. Speciellt när 

det är viktigt att snabbt nå ut till målgrupper som inte använder de traditionella medierna.  

I krislägen är det viktigt att omvärldsbevaka i de sociala medierna för att få en klar bild av hur 

omvärlden kommunicerar kring det inträffade och planera vår kommunikation efter det. 

Kommuninvånarna jämför kommunens information med den de får genom radio, TV och 

tidningar och det är viktigt att vi klarar av att vara lika snabba och att vi behärskar flera 

kanaler.  

1.3.4 Kommunikation och marknadsföring  

De sociala medierna ger oss ypperliga möjligheter att sprida våra budskap i fler kanaler och 

nischa oss mot speciella målgrupper. Vi bidrar till att stärka vårt varumärke och bygger 

relationer med olika målgrupper i de sociala nätverken. Syftet är att marknadsföra Karlstad 

som en attraktiv kommun och engagera medborgarna.  

1.4 Var finns Karlstads kommun med?  

Karlstads kommun ska ha officiella platser i de sociala medier som är vanligast. Alla sidor 

som Karlstads kommun startar på Facebook ska kunna nås genom kommunens officiella 

Facebooksida. De filmer som läggs ut ska kunna nås via Karlstadskanalen på Youtube. Det 
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beror på att vår aktivitet i de sociala medierna genererar allmänna och offentliga handlingar. 

Vi måste ha en god överblick och bevakning så att vi lever upp till de lagkrav som finns (Se 

punkt 3, Juridiken).  

1.5 Vem får använda sociala medier för Karlstads kommuns räkning?  

Kommunledningskontoret och kommunikationsenheten har ett samordningsansvar för sociala 

medier samt huvudansvaret för den redaktionella hanteringen av våra officiella platser på 

Facebook, Twitter och sid 6 (11) Youtube. Kontaktcenter har tillsammans med 

kommunikationsenheten ansvar för att bevaka och besvara inlägg.  

Det är fritt fram för förvaltningar och bolag att använda olika sociala medier utifrån syfte, 

målgrupp och typ av budskap. Det ska i så fall godkännas av respektive förvaltnings- eller 

bolagsledning och meddelas till kommunikationsenheten, tillsammans med kontaktuppgifter 

till ansvarig person. Kommunikationsenheten har en förteckning över vilka medier vi är 

aktiva i och vilka personer som är utsedda att skriva för kommunens räkning. Förteckningen 

över vilka externa webbplatser som myndigheten är aktiv i ska finnas i berörd nämnd/bolags 

dokumenthanteringsplan för att underlätta sökandet av allmänna handlingar. 

Kommunikationsenheten informerar också om de kanaler vi är aktiva i på vår webbplats 

karlstad.se.  

1.6 Förhållningsregler för yrkesmässig användning  

Den person som kommunicerar för kommunens räkning i de sociala medierna måste ha fått 

uppdraget av sin närmaste chef som i sin tur ska förankra beslutet i förvaltnings- eller 

bolagsledningen. Även om det är en enskild anställd som kommunicerar med ett personligt 

tilltal ska det framgå tydligt att det är på myndighetens uppdrag. Verksamheten måste vara 

beredd på att användningen av sociala medier kommer att generera inkommande allmänna 

handlingar. Därför måste meddelanden och inlägg bevakas och frågor som rör myndighetens 

verksamhet besvaras. (Se punkt 3 Juridiken).  

Kommunikationen ska följa vår informations- och kommunikationspolicy och våra riktlinjer 

för information och kommunikation. Personen som ansvarar för kommunikationen i sociala 

medier måste vara väl insatt i juridiken och våra riktlinjer för sociala medier. På samtliga 

konton som finns inom ramen för Karlstads kommun ska det klart framgå vem som är 

avsändaren. Vår logotyp solen ska alltid finnas med tillsammans med uppgifter om vilken 
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förvaltning/vilket bolag, avdelning eller enhet som administrerar sidan. Den grafiska profilen 

ska följas och det ska alltid vara tydligt vem det är som kommunicerar.  

1.7 Förhållningsregler för privat användning  

På arbetstid får sociala medier som huvudregel endast användas i tjänsten. Privat användning 

av sociala medier är tillåten under ordinarie raster och då i begränsad omfattning.  

För anställda som använder sociala medier privat gäller yttrandefriheten. Det finns dock 

undantag för yttrandefriheten. En anställd får aldrig bryta mot sekretess eller tystnadsplikt 

eller publicera foton från arbetsplatsen. (Se punkt 3 Juridiken).  

Det är viktigt att vara tydlig med sin roll i de sociala medierna. Bloggar som blandar privat 

och arbetsrelaterat innehåll bör undvikas. På de platser där man agerar som privatperson ska 

man vara tydlig med det. sid 7 (11). 

En kommunal tjänstemans eller förtroendevalds kommunikation i de sociala medierna som 

uteslutande sker i privat syfte blir inte allmän handling hos den egna myndigheten eftersom 

kommunikationen inte sker i tjänsten. Om en tjänsteman får en fråga på sin privata blogg eller 

Facebooksida, där det är uppenbart att frågan är av yrkesmässig karaktär ska tjänstemannen 

hänvisa personen till de yrkesmässiga kontaktvägarna, se Juridiken (3.2).  

Om det på kommunens webbplats finns länkar till bloggar där förtroendevalda kommunicerar 

i eget namn är den enskilde politikern avsändare och inte kommunen. För att förtydliga att 

sådana politikerbloggar är privata sidor för vilka den förtroendevalda har det fulla ansvaret, så 

ska det tydligt framgå vid länken att kommunen inte ansvarar för det länkade materialet.  

1.8 Öppna och avsluta ett konto  

Kommunikationsenheten ska ha en förteckning över i vilken omfattning Karlstads kommun 

medverkar i de sociala medierna och måste därför alltid informeras när ett nytt konto eller 

blogg öppnas. Dessutom ska närmaste chef på respektive förvaltning eller bolag alltid 

tillfrågas innan ett konto öppnas och se till att det är förankrat i ledningen. När ett konto 

registreras ska alltid användarnamn och lösenord finnas tillgängliga för fler kollegor, så att 

sidan inte blir inaktiv vid frånvaro.  

När ett konto ska avslutas måste det förankras hos närmaste chef och kommunikationsenheten 

på kommunledningskontoret måste underrättas. Innan ett konto stängs bör vi informera i den 
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aktuella kanalen om detta och tacka för engagemanget från de kommuninvånare eller andra 

som vi har kommunicerat med.  

1.9 Bemötande och tilltal  

I de sociala medierna använder vi en personlig samtalston som är något ledigare än när vi 

uttrycker oss i skrift i andra sammanhang. I övrigt gäller samma skrivregler som för vår 

webbplats, (se ”Riktlinjer för information och kommunikation”).  

a alltid tilltalas med ”du”  

 

 

integritet eller är personangrepp ska vi ta bort och inte bemöta  

 

sid 8 (11).  

Eftersom tilltalet ska vara personligt är det viktigt att vi är öppna och ger ett vänligt och 

serviceinriktat bemötande, men vi måste också uttrycka oss med gott omdöme som 

representanter för Karlstads kommun. Vi ska anpassa oss efter målgruppen och kommunicera 

på ett sätt som når fram, men ändå är korrekt.  

1.10 Hantera synpunkter och kommentarer  

Den som är ansvarig för ett konto har fått i uppdrag att kommunicera i de sociala medierna för 

kommunens räkning. Det innebär att personen i fråga ansvarar för att hantera de 

kommentarer, svar och synpunkter som kommer in och hålla sidan aktiv och uppdaterad. En 

person ska utses som kan sköta kommunikationen vid kontoansvarigs frånvaro. Ansvaret 

innebär att;  

 

ra.  

evenemang  

exempel:  
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- förtal eller personangrepp  

- hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier  

- olovliga våldsskildringar eller pornografi  

- uppmaningar till brott  

- upphovsrättsligt skyddat material  

- information som röjer sekretess  

 

1.10.1 Rimliga svarstider  

Sociala medier ställer höga krav på snabbhet och närvaro och vi bör alltid kunna svara inom 

det närmaste dygnet på vardagar. I de olika mediekanalerna skiljer det sig något hur snabbt 

man förväntar sig ett svar. Vi ska försöka svara inom dessa tidsintervaller.  

Twitter - fyra timmar under vardagar  

Facebook - inom en arbetsdag  

Bloggar - inom en arbetsdag sid 9 (11)  

2 Juridiken  

När nya medier utvecklas hänger lagstiftningen inte riktigt med. Bedömningen av när lagar 

gäller vid användningen av olika sociala medier och hur de i så fall ska tillämpas, måste bli en 

tolkning av gällande lagstiftning. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en 

granskning av juridiken och kommit fram till att det är fritt fram för kommuner att använda 

sig av sociala medier men att vi måste förhålla oss till flera olika lagar. (Mer information finns 

i SKL:s riktlinjer, ”Sociala medier och handlingsoffentligheten”)  

Förenklat gäller samma regler för myndighetens verksamhet i sociala medier som när vi 

agerar i övrigt. Lagar som kan aktualiseras är:  

• Tryckfrihetsförordningen (TF), handlingsoffentligheten  

• Offentlighets- och sekretesslagen  

• Förvaltningslagen  

• Upphovsrättslagen  

• Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)  
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• Personuppgiftslagen  

• Lagen om elektroniska anslagstavlor  

 

2.7 Tryckfrihetsförordningen  

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 kap. 1 § TF. Detta 

är viktigt att beakta när kommunen ger sig ut i de sociala medierna. Med handling menas 

framställning i skrift eller bild (traditionella handlingar) eller upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (IT baserade 

handlingar).  

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till 

eller upprättad hos myndigheten.  

Traditionella pappershandlingar är ”förvarade” hos myndigheten om de  

finns i dess lokaler eller förvaras någon annanstans för myndighetens räkning.  

Det här betyder att inlägg och artiklar i de sociala medierna där Karlstads kommun har en 

plats, till exempel en Facebook-sida är allmänna och offentliga handlingar. En upptagning 

anses som inkommen till myndigheten när annan (utomstående) har gjort den tillgänglig för 

myndigheten så att den kan läsas eller uppfattas på annat sätt till exempel kommentarer på 

Facebook.  

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller  

upprättats hos en myndighet. Men handlingar som inte omfattas av  

sekretess behöver inte registreras om de hålls så ordnade att det utan  

svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.  

Myndigheten får fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar av  

tillfällig eller ringa betydelse får gallras då de inte längre är aktuella. sid 10 (11)  

Varje myndighet måste ha en beskrivning över sina allmänna  
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handlingar (dokumentplan). Det betyder att vi måste ha en förteckning över vilka externa 

webbplatser som myndigheten är aktiv på.  

• De inlägg som görs i olika sociala medier inom ramen för myndighetens verksamhet, är 

allmänna handlingar.  

• Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras utan kan hållas ordnade 

så att de är lätt sökbara.  

• Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig eller ringa 

karaktär får gallras när de inte längre är aktuella.  

• Myndigheten bör ha en förteckning över vilka externa webbplatser myndigheten är aktiv på.  

• Webbplatsen, bloggen och så vidare bör ”ögonblickförvaras” med jämna mellanrum, till 

exempel varje halvår. Det betyder att man gör skrämdumpar på ett urval av de viktigaste 

sidorna och skriver en sammanfattning av innehållet i stort.  

• Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma  

 

2.8 Offentlighets och sekretesslagen  

Inlägg som innehåller sekretessbelagd information får inte förekomma i de sociala medierna. 

Om personer som kommunicerar med Karlstads kommun i de sociala medierna tar upp frågor 

som är av känslig eller till och med sekretessbelagd karaktär ska vi avbryta konversationen 

där, radera de sekretessbelagda uppgifterna i det sociala mediet, och se till att den följer mer 

traditionell ärendehantering. Då överförs inlägget till myndighetens diarium för vidare 

handläggning. De sociala medierna är inte lämpliga forum för kommunikation inom 

verksamhetsområden där det förekommer mycket sekretessbelagd information, till exempel 

inom socialtjänsten eller vård- och omsorg.  

2.9 Förvaltningslagen och serviceskyldigheten  

För alla myndigheter gäller en allmän serviceskyldighet gentemot allmänheten, 4 § 

förvaltningslagen.  

Den innebär att myndigheterna ska:  

upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör 

myndighetens verksamhetsområde.  
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behov av hjälp och myndighetens verksamhet.  

svara frågor från enskilda så snart som möjligt.  

 

sid 11 (11)  

2.10 Yttrandefrihetsgrundlagen  

Anställda hos myndigheter har rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare (2 kap. 1 

§ 1 regeringsformen, RF). Det betyder att en anställd i Karlstads kommun har rätt att fritt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten begränsas bara av sekretess och tystnadsplikt. 

Arbetsgivaren är också förbjuden att efterforska vem som har yttrat sig i en speciell fråga och 

får inte avskräcka en anställd från att yttra genom kritik eller bestraffningar. Samtidigt har den 

anställde lojalitetsplikt att utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens instruktioner.  

2.11 Personuppgiftslagen (PuL)  

Personuppgiftslagen innebär ett juridiskt ansvar med ett antal skyldigheter kopplat till 

skadeståndsansvar. I kommunal verksamhet är det den nämnd som ansvarar för en verksamhet 

som också är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 

verksamheten. Detta rör också personuppgifter som behandlas på en extern webbplats, som i 

olika sociala medier. Om en tjänsteman eller en förtroendevald på arbetstid men för helt 

privata syften är aktiv i de sociala medierna är det privatpersonen själv som blir 

personuppgiftsansvarig.  

2.12 Lagen om elektroniska anslagstavlor  

Lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) omfattar elektronisk förmedling av 

meddelanden. Vi bedömer att den omfattar när vi på vår officiella webbplats har en 

chattfunktion, insändar- eller diskussionsfora där allmänheten kan komma med kommentarer. 

Det gäller även om kommunikationen blir tillgänglig för vem som helst. Innehavaren ska 

lämna information till alla användare om sin identitet och berätta att insända meddelanden 

kommer att göras tillgängliga för andra och hur stor mottagargruppen kan vara. Den som 

ansvarar för en elektronisk anslagstavla är skyldig att:  
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1. Hålla uppsikt över insända meddelanden. Hur ofta beror på hur stor trafik det är på 

anslagstavlan och vilken slags forum det är fråga om, men inte mer sällan än en vecka (se 

proposition 1997/98:15).  

(Se avsnittet 2.6.1, rimliga svarstider)  

2. Ta bort vissa typer av brottsligt material som hamnat där och som innebär något av 

följande. a) uppvigling b) hets mot folkgrupp c) barnpornografibrott d) olaga våldsskildring e) 

upphovsrättsintrång.  

(Se avsnittet 2.6, Hantering av synpunkter och kommentarer.) 

 

 

 

 

 



 82 

Bilaga4 

Meddelande från kommunen 4 maj 2013  

Källa Karlstad kommun Facebook-sida 22 december 2013  

Meddelande från kommunen 13 september 2013  



 83 

Källa Karlstad kommun Facebook-sida 22 december 2013  
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Meddelande från kommunen 25 juli 2013 

Källa Karlstad kommun Facebook-sida 22 december 2013  
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Medborgarinlägg 6 maj 2013 

Källa Karlstad kommun Facebook-sida 23 december 2013  
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Medborgarinlägg 14 maj 2013 

 

 

Källa Karlstad kommun Facebook-sida 23 december 2013  
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Medborgarinlägg 23 juli 2013 
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Källa Karlstad kommun Facebook-sida december 23 2013.  

Medborgarinlägg 23 september 2013 
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Källa Karlstad kommun Facebook-sida 23 december 2013  

 

 

 


