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Sammanfattning 
 

Befattningshavare av både stora och små organisationer har kommit till en punkt 

där det är viktigt att förstå vikten av sociala medier och ställa frågan, hur? och inte 

om? de ska möta sina kunder på denna nya arena. Sociala medier är fortfarande 

något väldigt nytt för många, och har förhållandevis få regler och rutiner för hur 

organisationer ska hantera det på bästa sätt. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de undersökta kommunerna arbetar 

med och väljer att hantera sociala medier som ett kommunikationsverktyg för att 

stärka relationen till sina medborgare. 

Frågeställningen som har använts för att besvara syftet är: 

 Hur ser de undersökta kommunerna på sociala medier? 

 Vad är syftet med användningen av sociala medier inom dessa kommuner? 

 Hur väljer dessa kommuner att hantera användningen av sociala medier 

inom organisationen? 

 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning som består av intervjuer och 

en dokumentundersökning av kommunernas riktlinjer och policys. Intervjuerna har 

genomförts med vad anser vara högkvalitativa källor, det vill säga 

chefsinformatören på Ljungby kommun och kommunikationschefen på Växjö 

kommun. De har kunnat förse mig med korrekta och tillförlitliga uppgifter som har 

bidragit till studiens giltighet. Studien har avgränsats till två kommuner i 

Kronobergslän, denna avgränsning har varit viktig att göra för att kunna fördjupa 

studien och garantera en bredare förståelse av ämnet. 

Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån lämplig teori och resultaten 

har därefter redovisats under passande rubriker som bygger på dels den teoretiska 

referensramen och dels studiens frågeställningar. Resultatet av studien visar att de 

undersökta kommunerna har en positiv syn på sociala medier. De vill använda 

kommunikationskanalen för att bedriva en dialog med sina medborgare samt för 

att informera om viktiga händelser och kommunicera kommunens samhällsnyttiga 

uppdrag  

Nyckelord: Social Medier, Kommun, Riktlinjer, Policy, Varumärkeshantering, 

Marknadskommunikation. 



   
 

   
 

 

Abstract 

Officials of both large and small organizations have reached a point where it is 

important to understand the significance of social media and ask the question, 

how? and not if? They should meet their customers in this new arena. Social media 

is still something very new for many, and has relatively few rules and regulations 

for how organizations should handle it in the best way. 

The purpose of this study is to examine how local authorities are working with, 

and choose to manage social media as a communication tool to strengthen the 

relationship with its citizens. 

The questions that have been used to answer the purpose of this study are: 

• How do local authorities perceive social media? 

• What is the purpose of social media within the municipality? 

• How do local authorities choose to manage the use of social media within 

the organization? 

 

I have chosen to conduct a qualitative study consisting of interviews and a 

document examination of local guidelines and policies. The interviews were 

conducted with what I consider to be high-quality sources, namely the Chief 

Information Officer of Ljungby municipality and the communications manager at 

Växjö municipality. They have been able to provide me with accurate and reliable 

information which has contributed to the study's validity. The study has been 

limited to two municipalities in Kronoberg County, this distinction has been 

important to deepen the study and ensure a broader understanding of the subject. 

The collected empirical data has then been analyzed based upon appropriate theory 

and the results have then been presented under appropriate headings, which are 

based both on the theoretical framework and also study issues. The results of this 

study show that the surveyed municipalities have a positive view of social media. 

They want to use the communication channel to engage in a dialogue with their 

citizens and to provide information on important events and communicate the 

municipality's public benefit mission.  

Keywords: Social media, Municipality, Guidelines, Policies, Brand Management, 

Marketing Communication.   



   
 

   
 

 

Förord 
 

Jag skulle vilja tacka min handledare May Wismén som jag har fått 

värdefulla råd av genom hela arbetsprocessen som i sin tur har bidragit till 

att jag har hittat rätt spår. Jag vill även ägna ett stort tack till Sandra 

Furulund på Ljungby kommun som har varit väldigt tillmötesgående och 

läst arbetet ett flertal gånger. Till sist vill jag tacka respondenterna för att de 

har ställt upp på intervjuerna och avsatt tid för att bidra till studien.  

 

Min förhoppning är att denna studie kan vara till nytta både för de 

undersökta kommunerna samt andra kommuner som arbetar med, eller 

funderar på att använda sociala medier. 

 

 

Ljungby, Maj 2011 
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1 Introduktion  

I detta kapitel introduceras läsaren till arbetet genom en diskussion kring 

bakgrunden till problemet med sociala medier samt studiens syfte och 

frågeställningar. Här sker också en genomgång av centrala begrepp och 

definitioner samt valda avgränsningar. 

 

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social 

interaktion och användargenererat innehåll. Allt fler kommuner använder 

sociala medier för att kommunicera med medborgarna, av den enkla orsaken 

att det är ett snabbt och enkelt sätt att nå ut och skapa en dialog. Denna 

relativt nya kommunikationskanal är dock inte utan faror och ovisshet om hur 

den skall hanteras samt hur och vilka delar av verksamheten kan komma att 

påverkas. 

 “Gradually, social computing will impact almost every role, at every kind of 

company, in all parts of the world.” Mayfield (2008:2) 

Att kommunicera så att vi blir förstådda är ett ständigt problem för oss 

människor, men det är egentligen inte särskilt underligt. Mänsklig 

kommunikation är svår, komplex och ofta oförutsägbar. Enligt Falkheimer & 

Heide (2003) förekommer det många förenklade uppfattningar om vad 

kommunikation är för någonting. De menar att vissa ser kommunikation som 

en enkel linjär process, där informationen sprids från sändaren till 

mottagaren. Det är inte fallet för oss människor, vi måste tolka 

kommunikationens innehåll, som i sin tur bygger på förhållandet mellan 

människor, tolkning och förståelse som är unika för varje individ. 

Kommunikation är alltså problematisk för oss som individer, men ännu mer 

komplex är kommunikationen i ett organisationssammanhang enligt 

Falkheimer & Heide (2003). Detta för att det finns betydligt fler faktorer som 

inverkar på kommunikationen, såsom organisationsstrukturen, ekonomi, 

organisationskulturen, omgivningen, medier och det politiska klimatet. Att 

dagens organisationer befinner sig i en kaotisk värld är något av en 

underdrift.  

Företag, myndigheter, kommuner samt andra offentliga organisationer som 

förvaltar stabila tillgångar har inte varit särskilt känsliga för omvärlden 

förändringar. Deras strategiska kommunikationsinsatser handlade främst om 

massreklam från företagen och massinformation från myndigheterna. 
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Kommunikationsinsatserna var snarare informationsinsatser och präglades av 

en statisk överföring av information. Men idag är kommunikationsinsatserna 

i högsta grad dynamiska för både företag, myndigheter och kommuner. 

Kommunikationskanalerna är inte längre enkelriktade de är istället beroende 

av en interaktion mellan sändare och mottagare.  

1.1 Vad är sociala medier? 

Enligt Weinberg (2009) spenderades de första 10 åren av datorrevolutionen 

med att koppla upp datorer till Internet, men nästa 10 år handlar om att 

koppla upp människor till varandra. Idag finns det över en miljard människor 

som är uppkopplade till Internet över hela världen, människor som spenderar 

stora delar av sin tid på sociala medier. Men mediet är mer än bara ett sätt för 

människor att berätta för sina vänner vad de gör. Det är även mer än bara en 

kommunikationskanal för företag och myndigheter. Under 2011 såg världen 

med häpnad då förtryckande regimer i arabvärlden föll en efter en och där 

sociala medier spelade en betydande roll för att mobilisera aktivister och 

samordna protester mot regeringarna i Tunisien, Egypten, Yemen, Libyen 

och Syrien. Sociala medier har utvecklats till ett verktyg med enorma 

applikationsmöjligheter utöver dess ursprungliga syfte.  

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) så är sociala medier inget nytt 

fenomen, människor har under lång tid delat med sig av sina åsikter och 

rekommendationer till vänner och sin omgivning. Vi som människor har 

länge kommunicerat genom kommunikationskanaler som kan stödja 

tvåvägskommunikation. Under modern tid har dessa kommunikationskanaler 

omfattat bland annat face-to-face kommunikation samt brev, telefon och e-

post. Alla kommunikationskanaler har något gemensamt, men det finns också 

attribut som skiljer dem åt. Det som skiljer sociala medier från många andra 

typer av kommunikation är att: 

 Sociala medier möjliggör one-to-many eller many-to-many 

kommunikation. (Något som kan beskrivs som peer-to-peer 

kommunikation). 

 Sociala medier består av innehåll som skapas av och läggs upp av 

användare. 

 Sociala medier är lätta att använda. 

 Sociala medier är tillgängliga (everyone), skalbara (everyone + 

everywhere), och i realtid (everyone + everywhere + every time). 

 Sociala medier är offentliga och därför väldigt transparanta.  
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Smith, Wollan, & Zhou (2011: xii) 

 

1.2 Bakgrund 

Befattningshavare av både stora och små organisationer har kommit till en 

punkt där det är viktigt att förstå vikten av sociala medier och ställa frågan, 

hur? och inte om? de ska möta sina kunder på denna nya arena. Sociala 

medier ger organisationer möjligheten att skapa ”fans”, det vill säga 

engagerade brukare av produkter eller tjänster och inte bara kunder. 

Möjligheten att skapa kundorienterade organisationer där alla anställda är 

ambassadörer för organisationens varumärke och dess värderingar.  

Sociala medier för med sig två distinkta risker enligt Smith, Wollan, & Zhou 

(2011): 

 De som ignorerar sociala medier riskerar att missa möjligheten att 

bygga en stark relation till sina kunder. 

 De som inte förstår vad som krävs rent organisatoriskt kommer aldrig 

att uppfylla den fulla potentialen av sociala medier.  

 

Enligt chefsinformatören på Ljungby kommun kan man helt enkelt inte vänta 

längre med att ge sig in på sociala medier. Men då måste man ställa sig 

frågan, varför är sociala medier så svåra att förhålla sig till? Enligt Smith, 

Wollan, & Zhou (2011) är sociala medier fortfarande något nytt för många, 

och har förhållandevis få regler och rutiner för hur organisationer ska kunna 

hantera det på bästa sätt. I de flesta kommuners fall har sociala medier inte 

nått ut till alla medborgare, därför är det lätta att förstå att inte bara 

kommuner utan de flesta organisationer är ovetande om var eller hur mycket 

som ska satsas på sociala medier. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är det 

kanske ännu mer problematiskt att sociala medier pressar organisationer att 

agera utifrån oprecis information vilket är motsatsen till hur kommuner 

vanligtvis arbetar.  

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) finns det sex olika faktorer som gör att 

sociala medier är så svåra att hantera. De illustrerar hur konventionell 

marknadskommunikation och varumärkeshantering i princip inte längre 

gäller: 

"Du ger upp kontrollen". 
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 Det finns inget fungerande regelverk för sociala medier, detta innebär 

dels att inläggen och dess innehåll inte behöver vara korrekta.  

 Effekterna av sociala medier kan inte stoppas eller ångras, av varken 

individer, organisationer eller domstol.  

"Sociala medier finns överallt ". 

 Sociala medier överskrider traditionella geografiska, demografiska 

och ekonomiska gränser. 

 Sociala medier förstärks genom "viral effekt". 

  "Det är känslomässigt, såväl som funktionellt". 

 Användargenererat innehåll utlöses ofta av en emotionell reaktion. 

 Sociala medier tvingar organisationer att gå från att hantera långa och 

förutsägbara cykeltider till att fatta beslut mycket snabbare och med 

mindre exakta uppgifter. 

Smith, Wollan, & Zhou (2011:5) Egen översättning.  

Dessa faktorer kräver att organisationen är flexibel för att kunna hänga med i 

utvecklingen, sådan flexibilitet är dock sällsynt de flesta organisationer 

Smith, Wollan, & Zhou (2011). De menar att detta är en av orsakerna till 

varför det är så svårt att hantera sociala medier. Om man överväger 

egenskaperna av sociala medier och deras påverkan på en organisation blir 

det tydligt att det finns nya regler för hur organisationer kommunicerar med 

sin målgrupp.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de undersökta kommunerna 

arbetar med och väljer att hantera sociala medier som 

kommunikationsverktyg för att stärka relationen till sina medborgare. 

1.4 Frågeställning 

Hur ser de undersöka kommunerna på sociala medier? 

Med denna frågeställning vill jag få fram kommunernas syn på sociala 

medier inom den egna organisationen, det vill säg deras interna perspektiv på 

hur det påverkar organisationen samt vilka möjligheter de ser med 

kommunikationskanalen.  
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Vad är syftet med användningen av sociala medier inom dessa kommuner? 

Med denna frågeställning vill jag få fram syftet med kommunernas 

användning av sociala medier. Om kommunernas användning av sociala 

medier är en ren informativ tjänst eller ett mer strategisk verktyg, det vill 

säga om sociala medier är operationella eller strategiska.   

Hur väljer dessa kommuner att hantera användningen av sociala medier 

inom organisationen? 

Med denna frågeställning vill jag få fram hur kommunerna väljer att hantera 

sociala medier vad gäller hantering av både information och kommunens 

varumärke. Hur har kommunerna valt att lägga upp riktlinjer och policys, 

samt vilka verktyg kommunerna använder sig av i sin kommunikation. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att fokusera på de undersökta kommunernas 

kommunikation via sociala medier samt deras hantering av 

kommunikationskanalen. Det vill säga hur kommunerna väljer att sätta upp 

riktlinjer för användningen av sociala medier inom organisationen utifrån de 

lagar, regler och principer som de omfattas av. Studien har inte som syfte att 

kartlägga eller analysera individers användning av sociala medier utan endast 

kommunen som organisation. Därför läggs stor vikt på kommunernas 

riktlinjer och policys för användningen av sociala medier. 

Studien avgränsas till två kommuner i Kronobergslän, det vill säga Ljungby 

kommun och Växjö kommun. Denna avgränsning görs dels för att kunna 

göra en djupare undersökning. Utöver det avgränsas studien till de 

huvudsakliga social medier som används inom kommunerna, det vill säga 

Facebook, Twitter och Youtube.  

1.6 Definitioner  

1.6.1 Sociala medier 

Social medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social 

interaktion och användar genererat innehåll, till exempel chat funktioner, 

bloggar och diskussions forum. Wikel & Krusberg (2010) 
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 ”social media enables the swift and easy development, creation, 

dissemination, and consumption of information and entertainment by both 

organizations and individuals.” Smith, Wollan, & Zhou (2011: xii) 

1.6.2 One-to-many och Many-to-many 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är sociala medier informationskanaler 

som är avsedd för att sprida information genom sociala interaktioner. Sociala 

medier använder Internet och web-baserad teknik för att omvandla 

traditionella mediers monologer till dialoger genom sociala medier. One-to-

many eller en till många kommunikationer kan definieras som en monolog, 

medan many-to-many kommunikation kan definieras som en dialog mellan 

sändare och mottagare.  

1.6.3 Social Peer-to-peer  

Social Peer-to-Peer är en specifik relationsdynamik som baseras på en 

förutsättning att all deltagande parter är jämställda. Att deltagarna organiseras 

genom fria samarbeten för att utföra en gemensam uppgift och skapa 

gemensamma fördelar. Weinberg (2009)      

1.6.4 Varumärke 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripandet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 

eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan 

särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådan som 

tillhandahåller annan”. 1§ Varumärkeslag (1960:644) 

1.6.5 Viral effect  

”The internet version of word-of-mouth marketing,  websites, e-mail 

messages, or other marketing events that are so infectious that customers will 

want to pass them along to friends.” Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan 

(2009:605) 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör jag för teorin som består av grundläggande 

kommunikationsteorier samt fördjupningar i ämnesområdena Sociala medier och 

Varumärkeshantering. Här redogör jag dessutom för kommunernas huvudsakliga 

kommunikationskanaler.     

I detta kapitel uppges få, alternativt inga löpande referenser under följande 

rubriker och underrubriker. Istället presenteras källorna/källan i inledningen 

av stycket, löpande referenser förekommer då det anses vara betydelsefullt. 

Detta görs för att underlätta för läsaren samt öka läsbarheten och förståelsen 

av teorikapitlet. 

2.1 IT och kommunikation 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) har framväxten av ny informations- och 

kommunikations teknik inneburit omfattande förändringar vad gäller 

organisationers sätt att kommunicera. De kommunikationskanaler som har 

framkommit ur informationsteknik kan tänkas i allt högre grad upphäva 

kommunikationens beroende av tid och rum. Med tidsoberoende menas att 

kommunikationskanalen tillåter två eller fler individer att kommunicera med 

varandra utan att behöva vara på samma plats samtidigt. Med 

rumsoberoendet menas att de som kommunicerar inte behöver befinna sig i 

fysisk närhet av varandra. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är de flesta 

kommunikationskanaler idag rumsoberoende, bortsett från kommunikationen 

ansikte mot ansikte. 

Enligt Falkheimer & Heide (2003) är en av egenskaperna som skiljer datorn 

som medium från andra medier dess potential för kontroll och manipulation 

av kommunikationen. Det vill säga att de som offentliggör viss information 

genom till exempel sociala medier kan, om de så önskar, bestämma vem som 

ska ha tillgång till informationen. De menar att datormedierat kommunikation 

kan vara interaktiv och användarstyrd. Med interaktivitet menas att 

användaren kan få någon form av respons, till exempel att någon ställer en 

fråga som baseras på ett inlägg som är gjord av organisationen eller någon av 

dess anställda.  

Enligt Falkheimer & Heide (2003) erbjuder datormedierad kommunikation 

nya möjligheter för att kommunicera med olika grupper. Vanligtvis arbetar 

organisationer med inifrån-strategier, det vill säga att organisationen sprider 
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information till de avsedda målgrupperna. Dessa strategier bygger på ett 

traditionellt syn på kommunikationen i sändare- och mottagartermer. Utifrån 

strategier innebär att individen själv hämtar information från organisationen 

då de har ett behov av den. Falkheimer & Heide (2003) Menar att utifrån-

strategin är mer av en servicefunktion från organisationens sida. Inifrån-

strategin förutsätter att användaren av information är passiv, medan en 

utifrån-strategi ställer krav på att användaren är aktiv. Datormedierad 

kommunikation kan enligt dem beskrivas som en pull-strategi där användaren 

själv hämtar den informationen som han eller hon är intresserad av. Detta 

jämfört med en mer traditionell kommunikation som kan beskrivas som en 

push-strategi där informationen förs ut till mottagaren och förutsätter att 

användaren är passiv.  

Sociala medier är ett medium där användaren måste vara aktiv och själv 

hämta information. En stor del av sociala medier är den sociala interaktionen 

genom informationsteknik, där användaren kan både hämta och efterfråga 

information samt bedriva en dialog med den organisationen eller individen 

som lägger upp informationen. 

2.2 Sociala medier 

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social 

interaktion och användar genererat innehåll. Det finns ett antal olika 

definitioner av sociala medier: 

”Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier 

kommunicerar många till många, på samma villkor och genom samma 

kanaler”. Nationalencyklopedin (2011) 

”Social media enables the swift and easy development, creation, 

dissemination, and consumption of information and entertainment by both 

organizations and individuals.” Smith, Wollan, & Zhou, (2011:xii) 

“Social media, which relates to the sharing of information, experiences, and 

perspectives throughout community-oriented websites, is becoming 

increasingly significant in our online world. Thanks to social media, the 

geographic walls that divide individuals are crumbling, and new online 

communities are emerging and growing. Some examples of social media 

include blogs, forums, message boards, picture- and video- sharing sites, 

user-generated sites, wikis, and podcasts. Each of these tools helps facilitate 
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communication about ideas that users are passionate about, and connects like-

minded individuals throughout the world.” Weinberg, (2009:1) 

De populäraste sociala medier i världen och bland Sveriges kommuner är 

Twitter, Facebook och Youtube. Twitter är inte ett stort fenomen i Sverige, 

men det finns ändå en specifik målgrupp som använder Twitter. Facebook är 

det mes utsprida social mediet och når ut till de flesta. Youtube är en av 

världens största sökmotorer och ett utmärkt sätt att nå ut till en stor publik. 

2.2.1 Twitter 

Twitter är en micro-blogg som möjliggör för användaren att kommunicera 

genom att använda sig av korta textbaserade meddelanden som är maximalt 

140 tecken långa. Twitter tillhandahåller dessutom ett antal verktyg för att 

sända och ta emot uppdateringar genom ett flertal olika anordningar och 

verktyg. Tjänsten lanserades 2006 och har idag över 14 miljoner användare. 

Enligt Weinberg (2009) är en stor del av tillväxten ett resultat av att många 

kändisar har börjat använda tjänsten samt att Twitter tillhandahåller tjänster 

för både privata och professionella behov.  

Enligt Edenhall (2010) använder drygt en procent av Sveriges befolkning 

Twitter, varav 0,4 procent twittrar dagligen. Edenhall (2010) menar att 93 

procent av befolkningen aldrig har prövat Twitter och de som har brukar inte 

bli aktiva användare.  Bland de aktiva Twitter användare är den största 

gruppen individer mellan 15–25 år, det vill säga yngre personer. 

Enligt Weinberg (2009) har det egentliga målet med Twitter varit att 

användare skulle svara på frågan ”What are you doing?” genom att använda 

140 tecken. Då tjänsten lanserades 2006 var det precis det användarna av 

Twitter gjorde, de informerade sina följare om vad de åt, vilka platser de hade 

besökt med mera. Inledningsvis ansågs Twitter vara ett verktyg helt ut syfte 

och som ett slöseri av tid. Samtidigt ansåg många att Twitter hade mycket 

mer substans.  

Användarna av tjänsten svarar inte bara på frågan ”What are you doing?” de 

använde Twitter som ett verktyg för att förmedla deras tankar, känslor och 

allt annat som var viktigt för dem till hela världen. Enligt Weinberg (2009) 

inträffade det stora genombrottet för Twitter under 2007 då tjänsten användes 

på olika konferenser för att ge deltagarna en överblick av allt som pågick. 

Twitter blev snabbt förstahandsvalet över andra verktyg och möjliggjorde för 

användare att delta när än de ville. Twitter hade en social komponent som 
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gjorde den överlägsen, men den var framförallt skalbar och kunde användas 

på flera olika sätt. 

2.2.1.1 Användning av Twitter   

Twitter är ett relevant verktyg för företag och offentliga verksamheter 

eftersom det ger tillgång till en betydande publik. Varje användare av Twitter 

är i grund och botten en konsument, och de flesta om inte alla använder detta 

forum för att ge utlopp för deras tankar och känslor kring en organisation 

eller varumärke. Twitter är ett alldeles utmärkt sätt att koppla ihop användare 

med organisationer som de är intresserade av. Enligt Weinberg (2009) kan 

Twitter hjälpa till att öka försäljningen, agera som ett kundserviceverktyg, 

öka medvetenheten av ett varumärke hos kunden och till och med locka nya 

kunder till organisationen.   

2.2.1.2 Twitter som kundserviceverktyg 

Inom sociala medier kommer användare att driva en diskussion kring en 

organisation och dess varumärke oavsett om organisationen agerar på sociala 

medier eller inte. Enligt Weinberg (2009) är detta också fallet med Twitter, 

vid en sökning på Twitter kommer det säkerligen att produceras tiotal, kanske 

hundratals resultat oberoende av vilken organisation man söker på. Genom 

Twitter kan organisationer få feedback från sin målgrupp och direkt se vad de 

anser om en organisations tjänst eller produkt. Enligt henne är det helt 

naturligt för organisationer att vilja besvara de mindre positiva 

kommentarerna som kan förekomma. Därför har Twitter blivit ett utrymme 

som är översvämmat med representanter för olika organisationer som 

försöker besvara målgruppens frågor.  

2.2.1.3 Ökad varumärkeskännedom genom Twitter 

Enligt Weinberg (2009) är sociala medier beroende av värde, när en 

organisation tillför värde för sina följare kommer de att uppleva att fler 

användare blir medvetna om organisationens varumärke. Stark involvering i 

en så kallad ”community” kommer till slut att leda till att fler användare 

följer organisationen vilket i sin tur leder till ännu högre 

varumärkeskännedom. Hon menar att det är viktigt att ha en positiv och rolig 

kommunikation samt interaktionen med organisationens målgrupp, detta för 

att få andra att må bra och glädjas i verksamheten. 

2.2.1.4 Twitter som officiell kommunikationskanal  

Enligt Weinberg (2009) kan organisationer välja att kommunicera med sin 

målgrupp genom bland annat den egna websidan, men är då beroende av 
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antalet personer som vet att sidan existerar och som i bästa fall når ut till en 

begränsad publik. Hon menar att utöver en begränsad publik så blir 

kommunikationen enkelriktad och skapar utrymme för tolkningar. 

Organisationer kan genom sociala medier direkt bemöta frågor och skapa en 

meningsfull dialog med målgrupper och genom det minimera riskerna för att 

information tolkas på fel sätt.  

2.2.2 Facebook 

Enligt Weinberg (2009) är sociala nätverk som Facebook kraftfulla 

förmedlare av budskap och varumärkeskännedom eftersom dessa platser 

lyckas få ihop människor med liknande bakgrunder och intressen. Platser 

såsom nav-sidor dedikerade till produkter och tjänster som oftast startas av 

antingen fans eller av marknadsförare/företag som har en önskan om att 

skapa starka associationer mellan individer och organisationer. Facebook är 

en profilbaserade webbplats som uppmuntrar användare med relativt 

jämförbara bakgrunder att träffas och inleda relationer med varandra.  

Facebook är en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004 som drivs 

och ägs av Facebook, Inc. I mars 2011 hade Facebook mer än 600 miljoner 

aktiva användare.  Där kan användarna skapa en personlig profil, lägga till 

andra användare som vänner och utbyta meddelanden samt få automatiska 

meddelanden när någon postar meddelanden eller media på deras profil. 

Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper, som exempelvis 

arbetsplats, skola eller universitet. Facebook har fått sitt namn efter de 

elevkataloger som i USA delas ut till studenter av universitetens 

administration, vars syfte är att hjälpa studenterna att lära känna varandra 

bättre. Facebook (2011) Wikipedia (2011). 

Enligt Sundén (2010) är Facebook ett stort fenomen i Sverige, 63,6 procent 

av befolkningen är aktiva användare av Facebook och detta omfattar alla 

individer som är från 3 år och upp till 97 år gamla. 
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Figur 2.1 Antalet användare av Facebook i Sverige, Sundén (2010) 

Under 2008 överträffade Facebook MySpace som det mest populäraste 

sociala nätverket och har idag över 500 miljoner aktiva användare varav 

hälften loggar in på Facebook varje dag Facebook (2011). Enlig Weinberg 

(2009) är den snabbast växande demografiska gruppen på Facebook personer 

över 35 år, detta är något som enligt henne kan kopplas till webbsidans 

relativt enkla layout och användarvänlighet.  

Enligt Weinberg (2009) är Facebook en plats där individer kan ansluta sig till 

många olika företag och varumärken genom att interagera med befintliga 

Facebook fan-sidor eller genom att skapa en egen från grunden. Detta är ett 

utmärkt utrymme för marknadsföring samt för att skapa identitets 

associationer med olika målgrupper. Det går att använda Facebook på flera 

olika sätt som ett reklammedium, men det är viktigt att komma ihåg att de 

första användarna av Facebook använde det med avsikt att bygga på 

befintliga förbindelser. Det är först på senare tid som marknadsförare och 

informatörer började använda Facebook som en kommunikationskanal då de 

insåg dess potential.  

2.2.3 Youtube 

Youtube som numera ägs av Google grundades i början av 2005 av tre 

tidigare anställda på PayPal Youtube (2011). Enligt en av grundarna är den 

ursprungliga visionen för Youtube att ge alla en röst, att utveckla video och 

att hjälpa deras partners samt annonsörer att lyckas. Enligt företaget överförs 

24 timmar av videomaterial till Youtube varje minut och därför är det svår att 

avgör hur mycket material som finns på sidan, men enligt Weinberg (2009) 

har över 303 miljoner användare valt att dela videomaterial på Youtube.  
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Youtube:s slogan är "Broadcast Yourself" vilket betyder ungefär sänd dig 

själv. Detta speglar företagets idé: att tillhandahålla möjlighet för 

videouppladdning. Besökare uppmuntras att registrera ett konto vilket gör att 

de kan ladda upp videosekvenser. Besökare behöver dock inget konto för att 

titta på andra användares filmer. Personligt material kan göras tillgängligt 

endast för dem som användaren vill ska se filmerna som till exempel familj 

och vänner. Alla kontoinnehavare, det vill säga privatpersoner, 

amatörfilmare, företag, stiftelser och föreningar kan ladda upp material som 

man vill ska ses av en större publik. Wikipedia (2011). Enligt henne finns det 

hundratals exempel där vanliga personer har blivit kända genom en så kallad 

”viral video” och detta bevisar att sidor som Youtube är sidor där både 

personer och produkter har möjlighet att påverka.  

2.2.4.1 Marknadsföring med Youtube 

Enligt Weinberg (2009) är Youtube ett utmärkt verktyg för marknadsföring 

och att den rätta videon kan dra till sig tusentals eller miljontals åskådare 

samt bidra med att skapa en meningsfull dialog mellan en organisation och 

dess målgrupp genom innehållet i videon. Hon menar att kreativitet är det 

absolut viktigaste när det kommer till användning av Youtube som en 

kommunikationskanal. Om en video är roligt, konstig, informativ eller 

medför något oväntat så kan den nå en bred publik. Enligt Weinberg (2009) 

så kan effekterna av en populär Youtube video överraska de flesta 

organisationer. 

Alla dessa sociala medier medför en viss risk för organisationen då de låter 

sina anställda kommunicera genom denna kommunikationskanal. Det är 

viktigt att organisationer förutom kommunikationen tar varumärket i 

beaktning. Varumärket är en viktig komponent i olika organisationers 

kommunikation, men den kan också skadas av kommunikationen genom 

sociala medier.  

2.3 Varumärkeshantering 

 

Enligt Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan (2009) måste organisationer 

vara väldigt försiktiga med hur de hanterar sina varumärken. I första hand är 

det organisationens positionering som måste ta i beaktning och 

kommuniceras ut till målgruppen, inte bara initialt utan konstant, det vill säga 

varje gång organisationen kommunicerar med sitt mål grupp. De menar att 

olika organisationer idag spenderar enorma summor för att skapa 
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varumärkeskännedom hos potentiella kunder, men att detta är bara en liten 

del av ekvationen. Det är idag ett faktum att marknadsföring inte 

upprätthåller varumärkets position, det är istället den upplevda kvalitén av 

varumärket som spelar störst roll. ”Today, customers come to know a brand 

through a wide range of contacts and touch points.” Armstrong, Kotler, 

Harker, & Brennan (2009:251) Dessa omfattar både organisationens 

marknadsföring men också personliga interaktioner med anställda både 

genom face-to-face och olika websidor. De menar att varje varumärkes 

positionering är dömd att misslyckas om alla inom organisationen inte lever 

sig in i rollen som ambassadörer för varumärket. Därför är det viktigt för 

varje organisation att träna sin personalstyrka så att de är kundorienterade och 

förstår varumärket. Varumärkeshantering kan inte längre överlåtas till en 

ansvarig individ eller grupp, detta eftersom det är idag en omöjlighet för 

större organisationer att överse alla aktiviteter. Vissa aspekter av 

varumärkeshantering måste delegeras till övriga inom organisationen.   

2.3.1 Varumärket 

I 1§ i varumärkeslagen (VmL) finns en definition av begreppet varumärke. 

Denna definition preciserar varumärkets funktion, samtidigt som den är en 

beskrivning av de objekt som kan utgöra varukännetecken. 1§ VmL har 

följande definition av varumärke: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripandet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja 

varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådan som 

tillhandahåller annan.” 1§ Varumärkeslag (1960:644) 

Ovanstående definition innehåller två grundläggande krav för vad som kan 

karakteriseras som ett varumärke. För att kunna betraktas som ett varumärke 

måste ett objekt både kunna återges grafiskt och kunna särskilja en produkt 

från andra produkter Melin (1999).  

Ett varumärke är: “A combination of name, term, sign, symbol or design, 

intended to identify the goods and services of one seller or group or group of 

sellers to differentiate them from those of competitors.” Armstrong, Kotler, 

Harker, & Brennan (2009:598) 
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2.3.2 Varumärkets olika funktioner 

Enligt Melin (1999) har varumärket olika funktioner beroende på ur vems 

perspektiv det betraktas och kan utifrån det vara av intresse för fyra olika 

aktörer. Det vill säga att varumärket kan diskuteras utifrån fyra olika 

perspektiv: 

 Ur lagstiftarens perspektiv 

 Ur märkesinnehavarens perspektiv 

 Ur konsumentens perspektiv 

 Ur konkurrentens perspektiv 

 

Nedan redovisar jag för de funktioner som är av betydelse för 

märkesinnehavare samt organisationens målgrupp: 

2.3.2.1 Varumärket som informationsbärare 

Enligt Melin (1999) innebär varumärkets individualiserande och 

identifierande förmåga att det är en utmärkt bärare av information. Med 

information avses i detta sammanhang konkreta fakta om organisationens 

tjänster och dess samhällsnyttiga funktion. Information som grundar sig i 

huvudsak på funktionella egenskaper och rationella argument. 

2.3.2.2 Varumärket som identitetsbärare 

Enligt Melin (1999) ger ensamrätten till ett varumärke märkesinnehavaren 

möjlighet att bygga upp en unik märkesidentitet. Identitetsuppbyggnad kan 

beskrivas som en sofistikerad form av marknadsföring som försöker renodla 

ofta subtila skillnader mellan olika märken. Han menar att identiteten 

förmedlas genom kommunikation som ofta baseras på emotionella argument. 

2.3.2.3 Varumärket som informationskälla 

Enligt Melin (1999) kan målgruppen till följd av varumärkets identifierande 

och individualiserande förmåga erhålla information om organisationen och 

dess tjänster.  Detta gör att varumärket fungerar som en 

informationssammanfattning av organisationen. Han menar att denna 

sammanfattning kan användas av målgruppen som en referenspunkt för att 

jämföra olika organisationer.  

2.3.2.4 Varumärket som garant och riskreducerare  

Enligt Melin( 1999) är varumärkets garantifunktion av fundamental betydelse 

för målgruppen, varumärket garanterar inte nödvändigtvis en hög 

kvalitetsnivå, men däremot en jämn och konsistent kvalitet. Förutom att 
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garantera konsistent kvalité kan varumärket även fungera som riskreducerare 

i ett bredare perspektiv. En målgrupp kan reducera den upplevda risknivån 

väsentligt vid hämtning av till exempel information via nya eller okända 

kommunikationskanaler. Genom att välja välkända märken som man litar på 

går det att reducera risken för fel information och till viss del garantera en 

konsistent kvalitetsnivå av informationen.  

2.4 Utveckling av strategier för sociala medier 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan en satsning på sociala medier vara 

en relativt enkel men framförallt billig proposition i första ögonkastet. Men 

organisationer som har haft en lyckad användning av sociala medier har fått 

erfara att det kräver en väsentlig satsning i form av tid, personal och pengar. 

För att undvika felsteg behöver organisationer utveckla en omfattande 

strategi. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan ett ramverk för sociala 

medier hjälpa till med införandet av processer, teknologier samt 

organisatoriska och kulturella förändringar som krävs för att uppfylla en 

strategi.  

Organisationer som börjar använda sociala medier utan en tydlig strategi kan 

i bästa fall misslyckas med att dra nytta av allt det som sociala medier har att 

erbjuda. I värsta fall kan relationen med målgruppen och övriga intressenter 

skadas. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är det vanliga att nya 

användare av sociala medier använder kommunikationskanalen för bland 

annat marknadsföring samt för att stärka relationen till målgruppen. Efter 

lansering av bloggar, Twitter-konton och Facebook-konton brukar två 

faktorer försvåra hanteringen av sociala medier och bidra till dess 

komplexitet; 

 Anställda som kommunicerar med målgruppen genom sociala medier 

inser att det krävs mer resurser och ett större åtagande från övriga 

personer i organisationer. 

 Då användningen sociala medier blir mer frekvent inom 

organisationen och dess potential blir allt tydligare kommer allt fler 

enheter vilja använda sociala medier på ett sätt som passar dem. 

Smith, Wollan, & Zhou (2011) 
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Figur 2.2 Evolution of Enterprise Social Media Capabilities, Smith, Wollan, & Zhou 

(2011:18)   

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) blir resultatet av dessa faktorer att 

komplexiteten av sociala medier successivt ökar över tiden. I de flesta 

organisationer ökar den funktionella komplexiteten av sociala medier på fyra 

sätt, dessa är:  

 Samordning 

 Kontroll 

 Datahantering 

 Skalbarhet  

2.4.1 Samordning  

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) har de flesta organisationer en eller fler 

enheter eller ett par personer som använder sociala medier. Eftersom sociala 

medier har en låg kostnad och finns utanför organisationens datasystem är det 

därför väldigt enkelt för en handfull personer eller enheter att använda sociala 

medier dock på en liten skala. De menar att en sådan användning uppnår 

väldigt lite, framförallt utanför det egna utrymmet eller enheten.  

I den mån som fler av organisationens funktioner blir förenade med sociala 

medier kommer det att bli svårare att samordna deras aktiviteter. Olika 

enheter och personer kommer alltid att ha varierande mål, 

motivationsfaktorer, kunskap, färdigheter och resurser. De menar att vissa 

grupper kan utvecklas snabbare och nå högre nivåer av användning medan 

andra grupper inom samma organisation fortfarande är vid utvecklingsstadiet. 
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Detta kan bidra till problem vid ett senare tillfälle eftersom alla 

organisationer kommer vid något tidpunkt behöva samordna olika talanger 

och resurser för organisationens bästa.  

2.4.2 Kontroll 

Många organisationer inleder sin användning av sociala medier genom 

experimentering och användning av avgiftsfria verktyg genom ett fåtal 

personer inom organisationen. Men de menar att en skalbar satsning på 

sociala medier kräver riktiga investeringar, både i de anställdas kunnande och 

i de verktygen som används. Användare av sociala medier måste alltid sträva 

efter att uppfylla affärs mål, och måste därför hållas ansvariga för deras 

arbeta med sociala medier. Någon form av Return On Investment beräkning 

(ROI) är därför viktig att genomföra, inte bara som en form av kontroll utan 

också för att belöna de som gör ett bra arbete. 

2.4.3 Datahantering  

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) skapar användningen av sociala medier 

en omfattande mängd data om målgruppen och deras handlingar, men många 

organisationer är begränsade av hur mycket data de kan fånga in och 

undersöka. De menar att det har tills nyligen varit omöjligt för organisationen 

att undersöka och få en inblick i deras målgrupp utifrån det data som 

genereras som ett resultat av användningen av sociala medier, till skillnad 

från mer traditionella kommunikationskanaler. Enligt (Smith, Wollan, & 

Zhou (2011) är det grundläggande att en policy för sociala medier behandlar 

detta så att organisationen inte samlar in för mycket eller för lite information 

om målgruppen. 

2.4.4 Skalbarhet  

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) börjar användningen av sociala medier 

oftast genom botten-upp insatser, det vill säga där insatserna inte är centralt 

styrda och där användningen av sociala medier inte är samordnad. I detta 

skede använder de anställda avgiftsfria verktyg och mer eller mindre deras 

fritid för att hantera sociala medier. De menar att organisationer i detta skede 

finner det väldigt utmanade att hitta rätt storleksförhållande för deras insatser 

och uppnå affärs mål.  
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2.5 Policy för sociala medier 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan sociala medier resulterat i något 

alldeles speciellt, inom alla organisationer har nu varje anställd möjlighet att 

bli en ambassadör för varumärket och marknadsföra den. De menar att detta 

kan ske både medvetet och omedvetet, därför är en stark policy essentiell för 

att hjälpa de anställda förstå samt för att begränsa deras aktiviteter inom 

sociala medier i förhållande till deras arbete. Många organisationer kommer 

behöva fler olika policys och riktlinjer som behandlar olika ändamål och 

målgrupper. Enligt dem är det viktigt att dessa dokument inte endast 

fokuserar på att skydda organisationen från risker, det vill säga tar upp det 

som är förbjudet. Istället skall dessa dokument sträva efter en balans mellan 

egenmakt och ansvar så att de anställda uppmuntras till att använda sociala 

medier på ett sätt som både marknadsför och differentierar organisationen.  

”Every employee is a potential touch point to the marketplace, a 

spokesperson who can significantly harm and also greatly enhance the 

organization’s reputation. Social media gives such employees a mouthpiece 

when they are at the office or even when they are home.” Smith, Wollan, & 

Zhou (2011:275) 

Förutom att utsätta organisationens rykte och varumärke för risker genom att 

låta anställda aktivt använda sociala medier risker organisationen dessutom 

en mängd andra potentiella problem. Organisationen kan utsättas för 

”malware”, det vill säga mjukvara som kan potentiellt skada organisationens 

datasystem. Organisationen kan dessutom utsättas för så kallad ”brand 

hijacking” vilket innebär att organisationen till viss del förlorar kontrollen 

över den informationen som förmedlas genom sociala medier. Enligt Alves 

(2008) sker brand hijacking då målgruppen anser sig själva kunna förädla 

varumärket, i de flesta fallen upplever organisationer detta som positivt då 

målgruppen agerar som ambassadörer för organisationen. Han menar att detta 

är något som bör uppmuntras, det vill säga att organisationen agerar som 

handledare och öppnar upp kommunikationskanaler samt förser målgrupper 

med tillförlitliga verktyg och information.  
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Figur 2.3 Brand as Facilitator, Alves (2008) 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är en policy som berör sociala medier 

helt nödvändig, även om en organisation inte använder sociala medier för sitt 

eget ändamål. Det är sannolikt att de anställa är aktiva inom sociala medier 

även om organisationen inte är det, och dessa individer kan i sin tur skada 

organisationen om det inte finns tydliga riktlinjer. Smith, Wollan, & Zhou 

(2011) Menar att skydda organisationen från risker är en av tre orsaker till 

varför det är så viktigt för organisationer att ha en policy för sociala medier. 

Utöver skydd av organisationen behövs policyn också för att skydda de 

anställda samt för att differentiera organisationen.  

2.5.1 Hur ser en policy för sociala medier ut idag? 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) fokuserar dagen policy för sociala 

medier i de flesta organisationer på att skydda organisationen. De menar att 

språket är relativt onyanserad och pratar om att respektera upphovsrätten, 

respektera andra samt att länka till källor. Väldigt få organisationer har helt 

genomtänkta policys som balanserar egenmakt och ansvar bland de anställda. 

Enligt dem kan en policy fokusera antigen på att vara proaktiv, reaktiv eller 

neutral, men kan aldrig vara exklusivt fokuserad på en aspekt. En policy är en 

blandning av alla dessa egenskaper, enda skillnaden är vilken egenskap som 

prioriteras inom organisationen.  
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Reaktiv
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Proaktiv
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Neutral

 Regulatory compliance
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 Respect copyright
 Respect others
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Figur 2.4 Social media policies, Smith, Wollan, & Zhou (2011) 

2.5.2 Evolutionära steg i policyn för sociala medier 

 

2.5.2.1 Steg 1 Riskreducerande 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) och Boudreaux (2009) är 

riskreducerande ett resultat av att organisationer snabbar på sin 

policyutveckling då de behöver ett snabbt svar på hanteringen av sociala 

medier. De menar att denna snabba respons tvingar organisationer att titta på 

vad andra gör och kopierar dem och det är skälet till varför de flesta policys 

och riktlinjer liknar varandra. De innehåller generiska riktlinjer som att 

respektera upphovsrätten, respektera andra samt hänvisa till källor, det vill 

säga riktlinjer som är gemensamma för de flesta organisationer. Enligt dem 

fokuserar policys i vid denna utvecklingsskedet på att skydda organisationen 

och reducera risker.  

2.5.2.2 Steg 2 Information 

Boudreaux (2009) Menar att efter en organisation har behandlat riskerna med 

sociala medier, bör de använda sin policy för sociala medier på ett sätt som är 

mer anpassad för deras mål, kultur, och affärsprocesser. Enligt Smith, 

Wollan, & Zhou (2011) ska organisationer i detta skede ge mer meningsfull 

och värdefull information till sina anställda. Målet bör vara att informera de 

anställda och ge dem information som hjälper dem skydda sig själva och 

organisationen. Enligt dem ligger fokusen på utbildning (information) snarare 

än skydd (riskreducering) i denna fas. 

2.5.2.3 Steg 3 Differentiering 

När en organisation förstår sociala medier och framförallt hur de ska använda 

kommunikationskanalen till sin fördel då kan de ta fram mer eftertänksam 

vägledning. Vägledning som möjliggör för de anställda att differentiera 

organisationen på marknaden. Enligt Smith, Wollan, & Zhou, (2011) kan en 
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sådan policy hjälpa anställda att göra saker på ett annorlunda sätt jämfört med 

deras konkurrenter. Boudreaux (2009) menar att en bra policy kan inspirera 

de anställda till att kommunicera med målgrupper och genom det stödja 

organisationens affärs mål genom väldefinierade och tydliga riktlinjer.  

1. mitigation
 Generic guidelines
 Focus on protecting 

the organisation

2. Information
 Vary by organisation
 Protect the 

organisation’s 
unique values

 Help employees 
protect themselves

3. Differentiation
 Do things differently 

then competitors
 Employees are 

empwered 
ambassadors in the 
market

VALUE

More
Value

Less
Value

IMPACT
 

Figur 2.5 Three stages of social media policy evolution, Smith, Wollan, & Zhou 

(2011) 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör jag för studiens tillvägagångsätt. Inledningsvis 

presenteras förhållningssätt och val av ansats. Därefter beskrivs 

genomförandet av studie som följs av en kritisk genomgång av 

arbetsprocessens centrala faser. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Enligt Thurén (2007) brukar man tala om två vetenskapliga 

huvudinriktningar, positivismen och hermeneutik. Positivismen har sitt 

ursprung i naturvetenskapen och bygger på grundläggande antagande om att 

det finns generella lagar i sociala system. Hermeneutiken hävdar däremot att 

det inte finns några generella regler och att världen är konstruerad av 

människor och måste studeras genom att man undersöker hur människor 

uppfattar verkligheten. Till denna studie har jag valt ett hermeneutiskt 

förhållningssätt eftersom det bäst passar studiens syfte, där tolkning och 

förståelse är i centrum. 

3.2 Forskningsform 

Med utgångspunkt i att studie skall undersöka hur dessa kommuner använder 

sociala medier blir valet av uppläggning tydlig, en intensiv uppläggning som 

är djup och beskrivande. ”Den intensiva uppläggningen utmärks av att vi går 

på djupet med några få enheter” Jacobsen (2002:93).  ”Av resursmässiga skäl 

upplever vi ofta att den så kallade ideala uppläggningen med många enheter 

och många variabler är omöjlig.”  Jacobsen (2002:93) Detta stämmer till stor 

del då det finns 290 kommuner i Sverige och en detaljerad undersökning av 

alla kommuner är i praktiken omöjlig på grund av tidsbegränsningen. Enligt 

Jacobsen (2002) är syftet men en intensiv uppläggning att få en så fullständig 

bild av som möjligt av situationen. Detta betyder att undersökaren måste ta 

fram så många nyanser och detaljer som möjligt, vilket i sin tur innebär så 

många variabler som möjligt. Undersökningens avgränsning till två 

huvudområden, det vill säga marknadskommunikation och 

varumärkeshantering som avser att fördjupa studien. Detta för att kunna 

fokusera på detaljerna inom dessa områden i de utvalda kommunerna.  

Den intensiva uppläggningen passar denna studie då studien avser att gå in på 

djupet i ett försök att få fram så många nyanser och detaljer av fenomenet 

som möjligt. Jag vill dessutom försöka få en så totalt förståelse som möjligt 



 

  30 (66) 
 

av förhållandet mellan undersökningsenheterna och den kontext som 

undersökningsenheten ingår i. Den intensiva uppläggningen har sina styrkor i 

att undersökaren får fram relevant data och att informationen inte blir 

lösryckt från sitt sammanhang. Undersökningens omfattning av många 

detaljer som går in på djupet leder förhoppningsvis till att den interna 

giltigheten blir stor.  

Nackdel med denna uppläggning ligger i att det tar lång tid att samla in data, 

det vill säga långa intervjuer samt långa perioder av observation. Jag väljer 

att försöka undgå detta genom en hög andel av sekundärdata, det vill säga 

interna dokument från de undersökta kommunerna såsom policys och 

riktlinjer. Med detta hoppas jag kunna fördjupa studien ytterligare med fler 

variabler samtidigt som undersökningsenheterna är förhållandevis få.  

3.3 Undersökningsansats 

Efter att grundutformningen av undersökningen är bestämd är det dags att 

välja en metod för datainsamling som är bäst lämpad till att komma över den 

information som är av intresse för undersökaren. Enligt Jacobsen (2002) är 

det viktigt att ställa två krav på undersökningen: 

 Giltighet, det vill säga att vi mäter det vi vill mäta. 

 Tillförlitlighet, det vill säga att vi kan lita på den informationen vi 

samlar in. 

 

Enligt Jacobsen (2002) sker insamlingen av data utifrån två olika 

undersökningsansatser:  

 

 Den kvalitativa  

 Den kvantitativa 

 

Skillnaden mellan dessa två metoder kan beskrivas i termer av ord och 

siffror, det vill säga sättet som insamling av data sker, antigen genom ord 

(kvalitativ) eller genom siffror (kvantitativ). Valet av ansats bestäms av 

studiens syfte samt problemformuleringen. Enligt Jacobsen (2002) lägger den 

kvalitativa ansatsen större vikt på detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare, öppenhet är ett nyckelord för denna ansats. Ansatsen 

påtvingar inga fasta frågor på respondenterna vilket leder till att undersökaren 

kan få fram en riktig förståelse av ett fenomen. Nackdelen med den 
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kvalitativa ansatsen är att den är resurskrävande då intervjuerna oftast tar lång 

tid och undersökaren tvingas prioritera många variabler framför många 

enheter, det vill säga en intensiv uppläggning Jacobsen (2002). Valet av 

insamlingsmetod för denna studie faller på den kvalitativa 

undersökningsansatsen då jag vill ha ett djup i studien med många variabler. 

Detta innebär i sin tur att antalet enheter blir förhållandevis få. Enligt Kumar 

(2008) kan den kvalitativa metoden användas för att identifiera underliggande 

motivationsfaktorer för ett specifikt beteende, såsom hanteringen av sociala 

medier som en kommunikationskanal. Genom att identifiera 

motivationsfaktorer för hanteringen av sociala medier kommer konkreta 

slutsatser att kunna dras som i sin tur bidrar till att förbättra den externa 

giltigheten.  

Den kvalitativa metoden behandlar följande metoder för datainsamling: 

 Öppna individuella intervjuer. 

 Gruppintervjuer. 

 Dokumentundersökningar. 

 Observationer. 

 

I denna studie har jag använt mig av två olika insamlingsmetoder för att få en 

fullständig överblick av fenomenet och de potentiella svårigheter som social 

medier kan medföra.  Den kvalitativa metoden är utmärkt lämpad för att 

undersöka kommunernas hantering av sociala medier på djupet och få ut de 

detaljer och nyanser som är av intresse. Metoden är dessutom idealisk för att 

försöka få en så stor intern giltighet som möjligt, eftersom den lägger stor 

fokus på att få så djupa svar som möjligt från relevanta respondenter.  

3.3.1 Individuella intervjuer 

Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att undersökare och 

respondent samtalar som i en vanlig dialog. De data som samlas in blir i form 

av ord, meningar och berättelser. Enligt Jacobsen (2002)är en öppen intervju 

bäst lämpad då undersökaren är intresserad av vad den enskilda individen 

säger, och hur individen tolkar ett speciellt fenomen. Detta passar denna 

studie eftersom det är till stor del individens åsikter och tolkningar som jag är 

ute efter, samt deras uppfattningar om hur hanteringen av sociala medier 

fungerar inom kommunen. 
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Enligt Kumar (2008) finns det ett antal fördelar med att genomföra 

individuella intervjuer. Han menar att det finns vissa typer av information 

som är nästan omöjliga att samla in på andra sätt, såsom information om en 

persons upplevelser av ett fenomen. Det kan endast samlas in genom att 

efterfråga en verbal beskrivning. Det är även möjligt för respondenten att 

modifiera sina uppgifter och korrigera felaktiga uppgifter under intervjun.  

Alla intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte för att garantera ett så 

öppet samtal som möjligt. Personer tycks ha lättare att tala om känsliga 

ämnen i intervjuer ansikte mot ansikte än i till exempel telefon. Den troligaste 

anledningen är att det är enklare för två personer att få personlig kontakt när 

de fysiskt sitter mittemot varandra, Jacobsen (2002). Under intervjuerna har 

jag fått uppfattningen att alla respondenter har varit ärliga och sagt precis vad 

de tyckte. Detta har resulterat i intressanta uppgifter och åsikter som är 

gemensamma för flera respondenter.  

Intervjuerna har varit öppna och skett som vanliga samtal utifrån de frågor 

som jag har förberett. Intervjun har till viss del strukturerats för att hålla 

samtalet inom gränserna för ämnet, men det har förekommit följdfrågor kring 

andra aspekter av verksamheten då det har varit av intresse för 

undersökningen. ”Förstrukturering betyder inte nödvändigtvis att 

datainsamlingen blir sluten, snarare att enskilda aspekter hos intervju eller 

observationssituationen sätts i fokus.” Jacobsen (2002:163) Struktureringen 

av intervjun har nog inte hämnat öppenheten hos respondenten eller samtalet 

utan endast lagt fokus på ett område som är av intresse. Enligt Kumar (2008) 

är någon form av för strukturering en viktig faktor för att få uppgifter som 

svarar mot studiens syfte.  

På grund av antalet variabler och alla de svårigheter som det innebär har alla 

intervjuer spelats in. Detta har gjorts för att ett samtal kräver ganska ofta 

ögonkontakt med respondenten. I många fall då undersökaren samtidigt ska 

föra anteckningar blir detta svårt och ökar risken att något viktigt inte 

uppmärksammas. Fördelen med att spela in alla intervjuer har varit att jag har 

kunnat lägga all fokus på respondenten och föra ett mer naturligt samtal, 

samtidigt som jag har kunnat uppmärksamma skiftningar i beteende kring 

olika frågor. Alla respondenter har varit positiva till att intervjun spelas in, 

och jag anser inte att det har påverkat intervjun i någon högre grad.  



 

  33 (66) 
 

3.3.1.1 Reflektioner kring intervjuerna 

Jag anser att de genomförda intervjuerna har fullföljts på ett bra sätt och 

uppnått goda resultat dock inte utan mindre avvikelser. Men dessa avvikelser 

har i sin tur bidragit till att förädla studien på många sätt. Tanken med 

intervjuerna har hela tiden varit att de skulle genomföras under strukturerade 

former, men respondenterna har under intervjuerna gått utanför 

avgränsningarna för studien och diskuterat andra saker. Jag kan nog påstå att 

intervjuerna har bedrivits mer som öppna samtal än strukturerade intervjuer. 

Jag anser att detta är en fördel och har resulterat i en begränsad mängd 

spontana uppgifter som jag sätt stort värde till eftersom dessa spontana 

uppgifter fångar respondenternas egna tanka och upplevelser.   

3.3.2 Dokumentundersökning 

Förutom intervjuer har data dessutom samlats in genom en 

dokumentundersökning. De data som har samlats in har varit i form av 

dokument som berör informationshantering, riktlinjer för sociala medier och 

varumärkeshantering. Dokumenten har endast samlats in från de kommuner 

som studien är avgränsad till. Jag anser att en insamling av dokument från 

flera kommuner hade varit av intressant för studien. Men utifrån 

tidsbegränsningen bedömer jag det inte som lämpligt och anser att det kan 

potentiellt bidra till att bredda istället för att fördjupa studien.  

Enligt Jacobsen (2002) kan en dokumentundersökning vara lämplig då: 

 När det är omöjligt att samla in primärdata. 

 När vi vill veta hur andra har tolkat en viss situation eller händelse. 

 När vi vill veta vad andra människor faktiskt har sagt och gjort. 

 

I detta fall har dokumentundersökningen används som ett komplement till det 

data som har samlats in under intervjuerna. De insamlade dokumenten 

används för att tydliggöra kommunernas hantering av sociala medier och sitt 

varumärke genom kommunikationskanalen. Det är min förhoppning att 

kunna jämföra riktlinjerna med varandra och med de rekommendationerna 

som SKL lägger fram samt studiens teoretiska referensram.  

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att ställa frågan om man kan lita på 

sekundärdata, det vill säga är informationen tillförlitlig och är den tidsmässigt 

relevant för denna studie. Jag kan konstatera att de dokument som används är 

tillförlitliga eftersom de kommer direkt från den primära källan, det vill säga 
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kommunen. Dokumenten är dessutom tidsmässigt relevanta då de är 

förhållandevis nyligen framtagna och berör ett så pass nytt fenomen för de 

undersökta kommunerna.  

3.4 Urval och kriterier 

Enligt Jacobsen (2002) består urvalsprocessen av tre steg eller faser som alla 

undersökningar går igenom. Dessa är: 

 Steg 1: Skaffa överblick av alla som du skulle vilja undersöka om du 

hade obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter. 

 Steg 2: Dela in populationen i undergrupper. 

 Steg 3: Välja kriterier för urval av respondenter. 

 

3.4.1 Steg 1. 

Den teoretiska populationen för denna rapport är relativt omfattande och 

består av alla Sveriges kommuner eftersom studien har som syfte att 

undersöka hur de hanterar sociala medier. Den teoretiska populationen syftar 

till ett potentiellt urval av enheter om resurser och tid inte var begränsade. Jag 

väljer i detta fall att begränsa urvalet till två kommuner i Kronobergslän: 

 Ljungby kommun 

 Växjö kommun 

 

Urvalet begränsas dels på grund av tidsperspektivet och de praktiska detaljer 

som måste tillgodoses innan en intervju kan genomföras. Förutom 

tidsperspektivet spelar det geografiska läget en betydande roll då det är nästa 

omöjligt att åka ut till varje kommun för att genomföra en intervju. Jag anser 

dock att detta hade varit möjligt vid användningen av en kvantitativ ansats, 

men samtidigt hade studien varit ytlig. 

3.4.2 Steg 2. 

Jag väljer att dela in den teoretiska populationen enligt SKL:s 

kommungruppsindelning (2011): 

 Storstäder (3 kommuner) 

 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 

 Större städer (31kommuner) 

 Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 
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 Pendlingskommuner (51 kommuner) 

 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 

 Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 

 Glesbygdskommuner (20 kommuner) 

 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

Bertilson (2011) 

I undersökningen deltar kommuner från följande grupper: 

 Ljungby kommun - Varuproducerande kommuner 

 Växjö kommun - Större städer 

 

Denna uppdelning är viktig att göra för att kunna genomföra studien. Denna 

studie omfattar en relativt liten del av kommungrupperna, men berör relativt 

många olika variabler vilket i sin tur ger studien ett djup som säkerställer att 

studier får en förhållandevis god intern-och extern giltighet.  

3.4.3 Steg 3. 

”Poängen med de olika urvalsformerna leder till att vi talar med olika 

personer, något som i sin tur – naturligtvis – leder till att vi får olika 

upplysningar.” Jacobsen (2002:199) 

För denna studie har respondenterna valts ut utifrån ett enda kriterium och det 

är information. Uppgiftslämnare har valts ut för att få ut riklig och god 

information, det vill säga personer med stora kunskaper om det som är av 

intresse för studien. I detta fall är det chefsinformatörerna på kommunen eller 

personer med liknande arbetsuppgifter och kunskaper. På grund av olika 

organisationsstrukturer och storlekar så arbetar de utvalda kommunerna inte 

på samma sätt, detta har inneburit att jag har träffat olika befattningshavare i 

kommunerna. På Ljungby kommun har jag intervjuat deras chefsinformatör, 

vilket var planerat. På Växjö kommun har jag intervjuat 

kommunikationschefen som har liknande arbetsuppgifter, men en annan titel. 

3.5 Analysprocessen 

Enligt Jacobsen (2002) är analysprocessen i grund och botten en reduktion av 

data och informationens mångfald. I förenklingen av informationen är det 
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viktigt att inte utelämna relevant information och sträva efter en så öppen 

inledning som möjligt för att därefter gradvist snäva in informationen.  

3.5.1 Beskrivning 

Första steget i analysen är en beskrivning av all insamlad data, i detta fall en 

renskrivning av alla intervjuer. I regel är det viktigt att dessutom kommentera 

de enskilda intervjuerna och de observationer man gör för att garantera en 

djupare förståelse. Hur komplett insamlingen av informationen är beror på 

insamlingsmetoden, det vill säga om bandinspelning eller videoinspelning har 

använts.  

Eftersom alla intervjuer har spelats in kan jag konstatera att insamlingen av 

data är så omfattande som möjligt utan att också använda videoinspelning. 

Jag har strävat efter att överföra helheten till skrift, och lägga fokus på ämnet. 

All irrelevant data utanför ramen för studiens avgränsning har inte tagits med. 

Detta har varit ett effektivt sätt att arbete på och garanterar att all viktig 

information kommer med i analysen. Det är dock viktigt att påpeka att viss 

information som respondenterna uppgav som gick utanför ramarna för den 

strukturerade intervjun har tagits med. Detta har gjorts då uppgifterna ansågs 

vara relevanta och har kunna förädla studien utan att förända dess egentliga 

syfte. 

3.5.2 Kategorisering 

Nästa steg i analysprocessen är att gå ifrån de enskilda datakällorna till de 

särskilda fenomen data tar upp och belyser, Jacobsen (2002). För att få en 

överblick av olika fenomen som är av intresse är det viktigt att skapa olika 

kategorier utifrån texten. Kategorisering innebär att data grupperas och detta 

är viktigt för att kunna framhäva att vissa slags data liknar varandra eller 

skiljer sig åt. 

De kategorier som tas fram måste vara relevanta för det data som har samlats 

in. Samtidigt är det viktigt att kategorierna är begreppsmässigt vettiga. De ska 

gå att koppla till befintlig teori och empiri kring ämnet, och detta berör direkt 

kategoriernas giltighet.  

Alla uppgivna svar hamnar i en av två möjliga kategorier, där de analyseras 

och kombineras för att hitta samband och skillnader mellan respondenternas 

svar. De framtagna kategorierna är: 

 Marknadskommunikation 
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 Varumärkeshantering 

 

Marknadskommunikation omfattar de uppgifter som berör kommunikation i 

generella termer, val av kommunikationskanaler, strategiska inriktningar 

samt syfte och mål med kommunikationen. Varumärkeshantering omfattar de 

uppgifter som berör varumärket och hantering av sociala medier, det vill säga 

riktlinjer och policys.  

3.6 Giltighet 

 

Att kritiskt bedöma giltigheten är viktigt, och innebär att undersökaren 

försöker förhålla sig kritiskt till kvaliteten av det data som har samlats in. Har 

vi fått fatt i vad vi ville ha (intern giltighet)? Kan vi överföra det som vi har 

funnit till andra sammanhang (extern giltighet). Enligt Jacobsen (2002) har 

den kvalitativa metoden sin styrka i den interna giltigheten och sin svaghet i 

den externa. För den kvantitativa metoden råder motsatt förhållande. 

3.6.1 Intern giltighet 

Den interna giltigheten handlar om resultatens giltighet och kan prövas på två 

sätt. Genom att kontrollera undersökningen och slutsatser mot andra 

sakkunniga, annan teori och empiri eller att kritiskt granska själva resultatet. I 

denna rapport väljer jag att validera giltigheten genom en kritisk genomgång 

av arbetsprocessens mest centrala faser, det vill säga. urvalet av enheter, 

insamling av information samt genomgång av analysfasen.  

3.6.1.1 Har jag funnit de rätta källorna? 

En kvalitativ undersökning är endast lika bra som det data den lyckas samla 

in. Därmed är uppgifternas giltighet starkt beroende av de källor som 

används. Har jag fått tag på de rätta källorna är därför en kritisk fråga för 

denna undersökning. Utifrån studiens syfte anser jag att de källor som har 

används är i linje med studiens avgränsning. De utvalda respondenterna har 

kunnat uppge god och riklig information som är relevant både internt i de 

enskilda kommuner samt externt för många andra kommuner som inte deltar i 

studien. 

Det är framförallt kommunernas kommunikationsansvariga som är 

högkvalitativa källor, de har en insikt och kunskap kring ämnet som har varit 

över all förväntan. Detta har bidragit till en effektivare datainsamling där 

respondenterna uppgett konkreta svar som är välavgränsade till ämnet. Det är 
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viktigt att notar att alla undersökta kommuner inte har chefsinformatörer, i 

dessa fall har ansvariga för kommunens kommunikation intervjuats.  

3.6.1.2 Hur har informationen kommit fram? 

Enligt Jacobsen (2002) kan information, särskild genom intervjuer komma 

fram på två olika sätt. Den kan vara en direkt reaktion på stimuli från 

forskaren eller komma spontant från uppgiftslämnaren. Information som 

kommer fram som ett resultat av stimuli från undersökaren leder till att man 

får fram den information som efterfrågas av undersökaren. Information som 

kommer spontant från en uppgiftslämnare tillskrivs ofta större giltighet.  

All insamling av data har varit inom ramen för ämnet, och respondenterna har 

lämnat ifrån sig information de tillfrågades om. Det är viktigt att framhålla att 

informationen till stor del inte består av spontan information. Majoriteten av 

informationen är ett resultat av stimuli, det vill säga att informationen som 

respondenterna uppgav var det som efterfrågades. Det finns information som 

har tillkommit spontant då respondenterna tyckte att de behövde förtydliga 

sig eller lyfta fram ett exempel både från den egna kommunen eller andra 

kommuner som de tyckte hade gjort ett bra jobb. Informationen har i sin 

helhet varit väldigt konkret och bidragit till att göra beskrivningen och 

kategoriseringen enklare.  

3.6.2 Extern giltighet 

”Medan intern giltighet handlar om ifall vi har beskrivit ett fenomen på ett 

riktigt sätt så handlar den externa giltigheten om i vilken grad som rönen från 

en undersökning kan generaliseras” Jacobsen (2002:266). Den externa 

giltigheten säger något om i hur hög grad ett utfall kan generaliseras till att 

gälla också i andra sammanhang.  

Enligt Jacobsen (2002) så har den kvalitativa metoden sin svaghet i den 

externa giltighet, men jag anser ändå att den externa giltigheten kan ses som 

hög på grund av studiens fokusering. Studier går på djupet och undersöka hur 

kommuner väljer att hantera sociala medier. Eftersom många kommuner 

ännu inte tagit ställning till sociala medier blir framförallt analysen relevant 

för väldigt många kommuner, både de som just nu känner sig fram genom 

processen och de som ännu inte tagit ställning till sociala medier. Även om 

studien omfattar få respondenter anser jag att den är i högsta grad giltig. 

Detta på grund av att de flesta kommuner och andra organisationer använder 

sig av generiska riktlinjer som är till stor del utbytbara med varandra. Men 
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studien har inte som syfte att vara generell för alla organisationer eller 

kommuner, fokusen ligger istället på de undersökta kommunerna och deras 

hantering av sociala medier. 

Studien svarar på ett antal centrala frågor som berör ett stort antal 

organisationer, frågor som hur sociala medier används, vilken syn 

kommunerna har på sociala medier samt hur de väljer att hantera den nya 

kommunikationskanalen. Jag anser att detta är giltiga frågor för många 

organisationer och att de har nytta av att veta hur andra förhåller sig till 

sociala medier. 

3.7 Etiska övervägningar 

I detta arbete har jag strävat efter en transparens i förhållande till insamling 

av data och de källor som har använts. Jag anser att urvalet av respondenter 

speglar detta där det enda egentliga kriteriet är information. Aspekter som 

anonymitet har inte tagits i större beaktning då jag anser att de deltagande 

källorna kan utifrån sina arbetsroller ses som relativt offentliga och är lätta att 

identifiera. Att dölja deras identiteter och arbetsroller hade nog endast 

bidragit till att försvaga studiens giltighet. Detta hade dock varit aktuellt om 

studien också omfattat medborgarnas perspektiv, men i detta fall anser jag 

inte att det har varit särskilt angeläget. 

 

Alla respondenter har i förväg informerats om studiens syfte och upplägg 

samt att alla intervjuer kommer att spelas in för att förenkla analysarbetet. 

Ingen av respondenterna har motsatt sig detta och alla inspelningar har 

därefter raderats för att inte hamna i fel händer. Kommunerna har dessutom 

haft tillgång till studien innan den lämnades in till examinator för att granska 

arbetet och rätta möjliga fel.  
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4 Resultat/Empiri 

I detta kapitel redovisas de empiriska data som har tagits fram. Inledningsvis 

ges här en kort beskrivning av de undersökta kommunerna. Därefter följer en 

beskrivning av empirin som har för läsbarheten kategoriserats under 

rubriker som har sin grund i studiens frågeställningar samt de 

ämnesområden som behandlas i teorikapitlet.   

4.1 Ljungby kommun  

Ljungby kommun tillhör Kronobergs län och centralorten är Ljungby med ca 

14 000 invånare, i hela kommunen bor det 27 365 invånare (juni 2010), 

Ljungby är till största del en varuproducerande ort med många etablerade 

företag som exempelvis Electrolux och Strålfors.  

Den kommunala organisationen är politiskt styrd. I kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och nämnder finns politiker som representerar olika partier. 

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, 

förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar beslut i kommunen 

beror på ärendet. Den kommunala verksamheten finansieras huvudsakligen 

genom skatter, statsbidrag och avgifter Ljungby kommun (2010). 

Enligt Ljungby kommun (2010) ansvarar kommunen för frågor i närmiljön 

såsom förskola och skola, vård av äldre, hjälp till personer med 

funktionshinder, räddningstjänst, bibliotek och fritidsgårdar. Kommunens 

verksamhet regleras av kommunallagen. Kommunerna får själva bestämma 

inom ramen för lagen. Det betyder till exempel att politikerna i Ljungby 

kommun väljer vilka nämnder och förvaltningar som ska finnas.  

Ljungby har under 2009 tagit fram gemensamma grunder och riktlinjer för ett 

övergripande varumärke för hela kommunen. Projektet har finansierats med 

kommunala medel, men ägs av Ljungbys invånare genom ett aktivt 

deltagande från nätverk inom föreningslivet, näringslivet, kultursektorn och 

offentliga sektorn. 

Varumärket Ljungby – Där världen möter Småland är inte en devis för 

Ljungby kommun. Det är istället ett varumärke som gäller för Ljungby som 

ort, och den omfattar i sin tur kommunen, näringslivet, föreningslivet med 

mera. Logotypen ska kunna användas av kommun, näringsliv, kultursektor, 

föreningsliv med flera i arbetet med att marknadsföra Ljungby. Den hjälper 

till att identifiera Ljungby som ett varumärke och kommer efterhand att 
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förknippas med de olika erbjudanden, fördelar och initiativ som Ljungby 

visar upp för sina målgrupper. Trots att det omfattar Ljungby kommun är det 

inte en devis för kommunen som organisation. 

4.2 Växjö kommun – Europas grönaste stad 

Växjö är en tätort i Småland samt centralort i Växjö kommun, residensstad 

för Kronobergs län och stiftsstad för Växjö stift. Växjö fick stadsrättigheter 

1342 och blev universitetsstad 1999, staden är Sveriges 20:e största tätort 

med ca 62 700 invånare (2010) Växjö kommun (2010). 

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i 

regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunen måste följa de ramar som 

riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret 

kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna 

för att kunna sköta sina uppgifter. För medborgarna innebär det kommunala 

självstyret att man kan påverka kommunens beslut på olika sätt, till exempel 

genom att lämna medborgarförslag, rösta i folkomröstningar och överklaga 

kommunens beslut Växjö kommun (2010). 

Växjö kommun kallar sig Europas grönaste stad efter att BBC började kalla 

Växjö detta för det framgångsrika miljöarbetets skull. Att Växjö kallar sig 

Europas grönaste stad betyder ett intensifierat arbete med att tillsammans 

med andra aktörer nå en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen förstärker 

sitt arbete för att underlätta för invånare och företag att leva med minimal 

miljöpåverkan och strävar efter att själv föregå med gott exempel Växjö 

kommun (2010). 

4.3 Synen på sociala medier inom kommunen 

Enligt chefsinformatören på Ljungby kommun ser de väldigt positivt på 

sociala medier, men ser det utifrån två olika perspektiv: 

 Hur Ljungby kommun använder sociala medier för att bedriva en 

dialog med medborgarna i Ljungby kommun, det vill säga att 

kommunen använder olika verktyg för att förmedla information. 

 Hur individer som arbetar på Ljungby kommun använder sociala 

medier privat samt hur de skriver det de skriver på externa 

webbplatser. 
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Inom Ljungby kommun ser man sociala medier som en möjlighet att 

kommunicera med medborgarna, där de på ett enkelt sätt kan beskriva vad 

som händer inom kommunen samt vad de ansvariga på kommunen gör. 

Chefsinformatören på Ljungby kommun var väldigt noga med att 

kommunikationen måste vara enkel, det vill säga att språket som används är 

mindre formell, de ska använda talspråk för att kunna föra en dialog med sin 

målgrupp och skapa diskussioner. Inom Ljungby kommun används sociala 

medier på ett antal sätt, kanske det mest intressanta är marknadsföringen av 

kommunens gymnasieskola Sunnerbogymnasiet. Där har de haft vissa 

framgångar med att marknadsföra aktiviteter såsom ”öppet hus” genom 

sociala medier, det senaste evenemanget fick flera hundra svar på en inbjudan 

genom det sociala nätverket Facebook.  

Inom Växjö kommun delar man den positiva uppfattningen av sociala 

medier. Enligt Kommunikationschefen på Växjö kommun så har kommunen 

officiella konton på Facebook, Twitter samt Youtube. De använder sociala 

medier som en kommunikationskanal för att kommunicera med deras 

medborgare, kommunikationschefen var nog med lyfta vikten av att 

kommunen faktiskt är aktiv i användningen av sociala medier. De ser det som 

en viktig resurs, en möjlighet att bedriva en dialog med medborgarna samt att 

sprida viktig information. En intressant möjlighet med sociala medier som 

tog upp av kommunikationschefen på Växjö kommun var krishantering och 

kriskommunikation, det vill säga snabb spridning av viktig information i 

händelsen av en katastrofsituation. 

Den faktiska användningen av sociala medier inom kommunerna är mer eller 

mindre direkt förenliga med marknadsföring av kommunen i någon form. 

Mycket av arbetet går ut på att öka medvetenheten hos medborgarna om olika 

evenemang och allmänna händelser inom kommunen. Olika sociala medier 

används till viss del för olika ändamål och uppfyller olika funktioner. Trots 

att de olika sociala medierna uppfyller olika funktioner så har de ändå ett 

gemensamt syfte, det vill säga att informera och föra en dialog med 

medborgarna. Microbloggen Twitter använder kommunerna som en 

uppdateringstjänst där de uppdaterar medborgarna med direkt information 

från olika möten samt mer allmän information om kommunens aktiviteter. 

Facebook uppfyller flera funktioner då det är det största sociala mediet och 

har ett antal inbyggda applikationer. Mediet används bland annat för att bjuda 

in medborgare till olika evenemang, uppdatera medborgare med information 

samt lägga upp relevanta länkar, video med mera. Youtube används för att 
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lägga upp videor som berör kommunen eller som har i uppgift att 

marknadsföra kommunen.  

Utifrån intervjuerna kan man se att det positiva med sociala medier i 

kommunernas fall är att de når ut till en bred målgrupp. Utöver det så påpekar 

kommunikationschefen på Växjö kommun att snabbheten genom sociala 

medier är överlägsen, mycket snabbare än till exempel annonser som kan ta 

flera dagar att publicera. Den breda målgruppen som kommunerna når ut till 

genom sociala medier omfattar inte bara grupper inom den egna kommunen 

utan också utflyttade medborgare samt individer som funderar att flytta till 

kommunen.  

Det negativa med sociala medier för kommunerna är enligt de genomförda 

intervjuerna faktumet att det är något av ett svårtolkat område. Frågor som 

vad ska vi som myndighet använda sociala medier för har tydligen varit 

aktuella i ett tidigt skede. Enligt kommunikationschefen på Växjö kommun är 

det många kommuner som inte använder sociala medier på grund av en rädsla 

för hur de ska hantera frågor som offentligheten och sekretesslagstiftning. 

Under intervjuerna har den situation beskrivits som att alla kommuner mer 

eller mindre känner sig fram i det nya landskapet. 

4.4 Användning av sociala medier inom kommunen 

Enligt både kommunerna så används sociala medier precis som vilken annan 

kommunikationskanal som helst. Användningen av sociala medier regleras av 

samma lagar, regler och principer som övriga kommunikationskanaler, det 

vill säga: 

 Tryckfrihetsförordningen 

 Författningslagen 

 Lagen om elektroniska anslagstavlor 

 Personuppgiftslagen 

 Yttrandefrihetslagen  

 Handlingsoffentligheten 

 Biblioteksregeln 

 Offentlighetsprincipen 

 

Kommuner har en skyldighet att föra en dokumentation av den 

kommunikationen som sker över sociala medier, detta görs dels genom att 
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spara så kallade ”skärm dumpar”. Utöver det är kommunerna skyldiga att ta 

bort inlägg som kan ses som kränkande. Enligt chefsinformatören på Ljungby 

kommun har de en skyldighet att övervaka sidor och grupper som kommunen 

är ansvarig för under arbetstid mellan måndag och fredag, de har ingen 

skyldighet att övervaka dessa under helgen.  

Chefsinformatören på Ljungby kommun menar att det är viktigt att göra en 

skillnad mellan när deras anställda gör inlägg på sociala medier som privat 

personer och när de är i tjänst. Utöver det är det viktigt att skilja kommunen 

som organisation från till exempel politiska föreningar eller andra 

organisationer som skulle kunna kopplas till kommunen. ”Vår bedömning är 

att den kommunikation som tjänstemannen eller den förtroendevalde gör på 

olika sociala sätt måste vara godkänd av kommunen för att höra till 

myndighetens informationsmaterial och därmed kunna utgöra allmän 

handling.” Wikel & Krusberg (2010). Enkelt uttryckt gör båda kommuner 

skillnad mellan privat person i tjänst genom att titta på om kommunikationen 

är godkänd av organisationen. Enligt de genomförda intervjuerna är det 

tydligt att kommunen inte kan reglera de anställdas privata användning av 

sociala medier där yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller. De kan endast 

sätta upp riktlinjer och rekommendationer utifrån de lagar, regler och 

principer som kommunen styrs av. Båda kommunerna är angelägna om att 

visa att de anställda inte hindras på något sätt från att använda sociala medier, 

alla anställda kan använda sociala medier även om det är för privat bruk dock 

endast under arbetspauser. 

Under intervjun med kommunikationschefen på Växjö kommun blev det 

tydligt att kommunen arbetar med sociala medier på ett strategiskt sätt. 

Kommunikationschefen tog upp begreppet ”Feel Good” ett antal gånger för 

att beskriva deras kommunikation genom sociala medier, det vill säga att 

ingen kommer att söka efter information om kommunen för att de tycker att 

det är kul. Enligt kommunikationschefen så söker de flesta information om 

kommunen för att de har en fråga som de vill ha svar på eller för att utföra 

någon typ av tjänst. Kommunikationen med kommunen har alltid ett direkt 

syfte.  

Under intervjun med kommunikationschefen framkom det dessutom att de 

vill internt uppmärksamma att sociala medier som Facebook är fylld av privat 

personer och att det måste respekteras. Om kommunen gör hundra inlägg 

varje dag så kommer de flesta att tröttna, ”vi ska vara där för den dagen då 
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medborgarna behöver oss” (kommunikationschefen, Växjö kommun). 

Kommunen ska finnas till hands då den behövs samt tala om vad som sker 

inom kommunen och på så sätt skapa mervärde för medborgarna.  

4.5 Hantering av frågor och kommentarer 

Kommunen är skyldig att besvara frågor från enskilda personer så snart som 

möjligt. Om en enskild person ställer en fråga via en extern webbplats där 

kommunen är aktiv och inbjuder till dialog så är ansvariga för 

kommunikationen skyldig att besvara frågan. Kan inte ansvariga besvara 

frågan själva ska de vidarebefordra frågan till rätt person som sedan måste 

besvara meddelandet inom fem arbetsdagar. Enligt Ljungby kommun, 

Riktlinjer för användning av sociala medier (2010) ska alla inlägg, svar, 

kommentarer med mera sparas, antigen i mediet eller via utskrift. Avsikten 

med detta är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. 

Enligt Växjö kommun, Sociala medier i Växjö kommun - Strategi och 

riktlinjer (2011) ska den som fått i uppdrag att ansvara för en kanal i ett 

socialt medium även ansvara för att besvara synpunkter, svar och 

kommentarer som inkommer. Bevakning av och svar i de sociala medierna 

ska ske dagligen, dock endast under vardagar. Både Växjö kommun och 

Ljungby kommun tar upp vikten av att inte tillåta innehåll som kan strida mot 

vedertaget bruk och de regler och normer som förekommer inom kommunen. 

Växjö kommun tar i sina riktlinjer upp det som inläggen på sociala medier 

inte får innehålla: 

 Sekretessbelagda uppgifter 

 Kränkande personuppgifter 

 Förtal, personliga angrep eller förolämpningar 

 Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier 

 Olovliga våldsskildringar eller pornografi 

 Uppmuntran till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet 

 Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material  

Växjö kommun, Sociala medier i Växjö kommun - Strategi och 

riktlinjer (2011) 

 

Ljungby kommun har utöver riktlinjer och rekommendationer ett 

flödesschema som kan användas för att hantera inkommande synpunkter, 

kommentarer och frågor. Ljungby kommun, Riktlinjer för användning av 
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sociala medier (2010) detta flödesschema innehåller logiska frågor som 

användare ska svara ja eller nej på, och utifrån det komma fram till det rätta 

handlingsalternativet.  

4.6 Policy 

”Varje förvaltning ansvarar för sin kommunikation på sociala medier. 

Förvaltningen bestämmer därför om de ska använda sociala medier” Ljungby 

kommun, Riktlinjer för användning av sociala medier (2010) Enkelt uttryckt 

kan man säga att Ljungby kommun har ett decentraliserat förhållningssätt till 

sociala medier, det vill säga att kommunen låter enskilda enheter styra över 

och ansvara för användningen av sociala medier. Enligt chefsinformatören på 

Ljungby kommun kan vem som helst starta till exempel en Facebook-sida, 

men innan någon gör det så måste de först få ett godkännande av sina chefer. 

Utöver ett godkännande måste det finnas mer än en ansvarig person som 

sköter sidan samt att alla ansvariga har tagit del av de riktlinjer som gäller för 

användning av sociala medier. När en förvaltning väljer att börja 

kommunicera genom sociala medier ska både sidan och de ansvariga 

personerna bakom sidan anmälas till chefsinformatören. Detta för att kunna 

hantera potentiella felsteg mer effektivt.  

Ljungby kommun följer de bestämmelser och definitioner som Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har lagt fram. I Ljungby kommuns riktlinjer 

för sociala medier definieras ”i tjänst” som kommunikation som har 

godkännande från behöriga arbetsledare. Detta tillsammans med kommunens 

skyldighet för att lämna ut allmänna handlingar ställer kravet på alla som 

kommunicerar genom sociala medier att använda både namn och yrkestitel. 

Detta är en del av kommunens övergripande ansvar vad gäller användningen 

av sociala medier. Ljungby kommun har dessutom en checklista för de 

anställda som använder sociala medier: 

 Din kommunikation (ditt konto) på sociala medier i tjänst ska vara 

godkända av din chef. Din chef eller annan kollega ska ha möjlighet 

att logga in på kontot. 

 Kontot och ansvariga ska anmälas till chefsinformatören. 

 Du får inte publicera personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter. 

 Alla frågor/synpunkter/kommentarer som rör kommunens verksamhet 

ska besvaras så snabbt som möjligt precis som vanlig post och e-post. 

 Tänk på att alla inlägg som görs på ett socialt medium betraktas som 

allmän handling. 
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Ljungby kommun, Riktlinjer för användning av sociala medier (2010) 

 

Utifrån intervjun med kommunikationschefen på Växjö kommun och 

kommunens riktlinjer Växjö kommun, Sociala medier i Växjö kommun - 

Strategi och riktlinjer (2011) så har Växjö kommun ett annorlunda 

förhållningsätt till hanteringen av sociala medier. Medan Ljungby kommun 

verkar ha mer av en decentraliserad syn så har Växjö kommun en något 

starkare centralisering av sociala medier. Detta för att 

kommunikationsenheten på Växjö kommun ansvar inte bara för att upprätta 

och uppdatera övergripande strategier, kommunikationsenheten ansvarar för 

de officiella kommungemensamma kanalerna på Facebook, Twitter och 

Youtube.  

Förvaltningscheferna är enligt Växjö kommun, Sociala medier i Växjö 

kommun - Strategi och riktlinjer (2011) ansvariga frö den enskilda 

förvaltningens användande av sociala medier. De fattar dessutom beslut 

rörande förvaltningens närvaro på sociala medier, vilka verktyg och tjänster 

som ska användas samt vem eller vilka som får representera förvaltningen på 

sociala medier.  

4.7 Varumärkeshantering 

Det har redan framkommit ur intervjuerna att det är av väsentligt betydelse 

att det tydligt framgår att kommunen står bakom till exempel en Facebook-

sida eller ett Youtube-konto, men framförallt innehållet som läggs upp genom 

dessa kanaler. Enligt chefsinformatören på Ljungby kommun har det 

förekommit situationer där grupper på Facebook har startat en grupp eller 

sida och använt kommunens vapen. Då har kommunen varit tvungen att ta 

kontakt med de ansvariga och informera dem att de inte får använda 

kommunens vapen och att de måste ta bort den.  

Utifrån intervjuerna och kommunernas riktlinjer för användning av sociala 

medier finns det en mängd olika aspekter som kan kopplas till 

varumärkeshantering. Med detta menas allt det som görs inom verksamheten 

internt och externt som kan påverka kommunens hållning bland medborgarna 

negativt. Båda kommuner tar upp aspekter som berör relationer samt privat 

användning av sociala medier och hur det bör hanteras. Med det är i första 

han kommunernas informationspolicy och deras grafiska profiler som 

avgränsar och definierar hur kommunens varumärke kan och bör användas.  
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten genom en jämförelse av insamlade empiriska 

data och den teoretiska referensramen. Analysen presenteras genom rubriker som 

har sin grund i studiens frågeställningar och ämnesområdena i teorikapitlet. 

5.1 Sociala medier inom kommunen 

Enligt Bertilson (2011) använder sig både Ljungby kommun och Växjö 

kommun av sociala medier, dock är det endast Ljungby kommun som har en 

samlingssida för sina sociala medier samt en policy för hur de ska användas. 

Det är viktigt att notera att Växjö kommun har en policy för sociala medier 

men att den vid tidpunkten för denna studie inte ännu blivit godkänd av 

kommunfullmäktige. Jag har trots detta haft tillgång till den förslagna policyn 

som förväntas bli antagen.  

Både Ljungby kommun och Växjö kommun använder sig i huvudsak av tre 

distinkta sociala medier på externa webbplatser, det vill säga Facebook, 

Twitter och Youtube. Enligt kommunikationschefen på Växjö kommun är 

detta ett medvetet val från deras sida, men påpekar också att vissa 

kommunikationskanaler prioriteras. Youtube som exempel är världens näst 

största sökmotor, och när någon söker på kommunen ska de få många, men 

framför allt relevanta träffar som berör kommunen. Facebook används främst 

för att det är det mest sprida sociala mediet och når ut till de flesta. Twitter är 

det sociala mediet som prioriteras minst, enligt kommunikationschefen är 

Twitter inte särskilt populärt i Sverige, men att kommunen ändå använder 

mediet för att nå ut till den målgruppen. 

Kommunen

Facebook

Twitter

Youtube

Youtube

Youtube

Facebook

Twitter

Involvera Skapa Dialog
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Figur 4.1 Kommunerna användning av sociala medier (egenritad bild) 

Enligt Wikel & Krusberg (2010) så kan exempel på kommunala aktiviteter 

vara 

 En kommunal förvaltning gör en informationsfilm och lägger den på 

Youtube. Det förekommer också att kommuner filmar 

presskonferenser och lägger ut på Youtube. 

 En förvaltning bjuder in till ett evenemang för unga människor, 

upprättar en Facebook-grupp och kommunicerar kring evenemanget 

den vägen. 

 En kommun lägger ut nyhetstips och evenemangstips på Twitter. 

 En tjänsteman, till exempel kommunchef eller turistchef, bloggar om 

verksamheten i kommunen. Bloggen kan ligga på kommunens 

webbplats eller länkas från webbplatsen. 

 En kommun har en egen Facebook-sida där den lägger ut information 

om kommunen. 

 

Enligt de genomförda intervjuerna så finns det en aspekt av 

kommunikationen genom sociala medier som är central. Målgruppen måste 

vara helt säkra att det faktiskt är kommunen som står bakom sidan och 

informationen. Det måste framgå att det är kommunen som informerar samt 

vilka som är ansvariga för innehållet på den externa sidan.   

5.2 Synen på Social medier inom kommunen 

Utifrån intervjuerna med chefsinformatören på Ljungby Kommun och 

kommunikationschefen på Växjö kommun kan jag dra slutsatsen att båda 

kommuner har en positiv syn på sociala medier. Men framför allt verkar de 

inse vilket enastående verktyg social medier kan vara och vilket potential det 

kan ha i deras egen verksamhet. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) har 

framväxten av ny informations- och kommunikations teknologi inneburit 

förändringar i organisationers sätt att kommunicera och sprida information. 

Detta är tydligt också bland dem undersöka kommunerna, de har inget riktigt 

val egentligen, de måste anpassa sig till målgruppens val av 

kommunikationskanal. 

”Nya kommunikationsmönster har under de senaste åren växt fram och det är 

viktigt att vi som kommun följer med i denna utveckling.” Växjö kommun, 

Sociala medier i Växjö kommun - Strategi och riktlinjer (2011) 
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Utifrån de genomförda intervjuerna tycker jag att kommunernas syn på social 

medier är ganska överraskande. Enligt Weinberg (2009) upplever de flesta 

organisationer hanteringen av social medier som ett stressmoment som i hög 

grad påverkar både organisationen och de anställda. Bland de undersökta 

kommunerna så ser de på social medier som vilken kommunikationskanal 

som helst och beskriver den som något överdramatiserad.  

 

Figur 5.1 Social Media Phobias for Business 

(http://blog.thoughtpick.com/2009/11/top-30-social-media-jokes-clips-and-cartoons-

septoct-2009.html) 

De flesta organisationer har stora farhågor kring social medier, men varför 

inte kommunerna? Även om de ser på sociala medier som vilken 

kommunikationskanal som helst är de ändå medvetna om vilka problem som 

kan uppstå då organisationen aktivt använder sociala medier. Enligt 

chefsinformatören på Ljungby kommun har de fram tills nu inte haft några 

negativa upplevelser i förhållande till sociala medier. Detta trots att vissa 

politiker från Ljungby kommun har hamnat i blåsväder på grund av några 

kommentarer som gjordes på nätverkssiten Facebook. Denna incident verkar 

inte vara något som kommunen oroar sig för. Jag konstaterar att detta beror 

på att kommunen gör skillnad på politiker som tillhör ett parti, kommunen 

som organisation och kommunens anställda. Detta innebär att politikernas 

åsikter inte nödvändigtvis representerar de åsikter som kommunen som 

organisation har. Denna uppdelning är i högsta grad relevant att göra, men 

jag anser att man måste ställa sig frågan om medborgarna också gör den 

uppdelningen, eller om politikerna och kommunen som organisation är i 

princip samma sak i medborgarnas hjärna.  
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5.3 Fördelar med sociala medier 

Enligt kommunikationschefen på Växjö kommun har kommunens 

kommunikation blivit mycket snabbare som ett direkt resultat av deras 

användning av social medier. Vanliga annonser kan ta flera dagar publicera 

medan inlägg genom sociala medier tar endast någon minut. Enligt 

Falkheimer & Heide (2003) erbjuder datormedierad kommunikation nya 

möjligheter för att kommunicera med olika grupper, och förändrar till viss del 

hur organisationens kommunicerar. Falkheimer & Heide (2003) Menar att 

organisationernas traditionella kommunikation genom push strategin var mer 

eller mindre en servicefunktion från organisationens sida. Men idag tack vare 

kommunikationskanaler som social medier arbetar många organisationer 

genom en pull strategi, det vill säga att istället för att organisationen trycker 

ut information så dras den nu ut av målgruppen. Den traditionella push 

strategin har alltid förutsatt att mottagaren är passiv, medan den en pull 

strategi bygger på att användaren är aktiv och efterfrågar information. Social 

medier erbjuder kommunerna möjligheten att skapa en dialog med 

medborgarna, och de kan genom kommunikationskanalen efterfråga 

information genom att ställa frågor, kommentera eller även skapa grupper 

kring ett ämne som kommunen då blir tvungna att hantera. 

5.4 Strategisk utveckling av sociala medier 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan ett ramverk för sociala medier 

hjälpa till med införandet av processer, teknologier samt organisatoriska och 

kulturella förändringar som krävs för att uppfylla en strategi. Utifrån 

intervjuerna och de dokument som jag har haft tillgång till är det svårt att 

avgöra om de finns någon strategisk inriktning för kommunernas 

kommunikation med sociala medier. Det som har kommit fram ur denna 

undersökning har varit mer fokuserat på operationell än strategisk aspekter av 

sociala medier. Båda kommunerna har under intervjuerna diskuterat 

potentiella användningsområden för sociala medier som skulle kunna vara av 

strategiskt värde, men dessa tankar verkade vara i ett tidigt skede. Detta är 

inte förvånande då båda kommunerna är relativt nya användare av sociala 

medier, och Växjö kommun har vid denna tid fortfarande inte antagit någon 

officiell policy för hantering av sociala medier. 

Kommunernas strategiska implementering av social medier kan förekomma i 

framtiden, men i dagsläget är det inte mycket som talar för att kommunerna 
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arbetar på ett strategiskt sätt. Till exempel så är Växjö kommun mål med 

sociala medier: 

 Öka kommunens tillgänglighet, öppenhet och transparens gentemot 

deras målgrupp 

Växjö kommun, Sociala medier i Växjö kommun - Strategi och 

riktlinjer (2011) 

 

Genom sociala medier vill Växjö kommun informera och skapa en dialog 

med diverse intressenter såsom medborgare och företagare. Enligt Växjö 

kommun, Sociala medier i Växjö kommun - Strategi och riktlinjer (2011) är 

syftet med Växjö kommuns medverkande i sociala medier att: 

 Nå ut till deras målgrupper och anpassa sig till målgruppens val av 

kanaler. 

 Skapa en dialog med målgruppen. 

 Informera målgruppen om vad som sker inom kommunen. 

 Omvärldsbevaka. 

 Kriskommunicera. 

 

Enligt Roos, Krogh, & Roos (2004) är en strategi en rad planerade åtgärder 

som är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt mål. Utifrån all 

empirisk data är det svårt att hålla med kommunerna då de slår fast vid att de 

arbetar på ett strategiskt sätt. Strategiskt arbete med sociala medier kräver att 

organisationen kan samordna sina insatser för att uppnå organisatoriska mål. 

Kommunernas decentraliserade förhållningssätt till sociala medier gör att jag 

är kritiskt till att organisationer kan använda sociala medier på ett effektivt 

sätt för att uppnå organisatoriska mål. Denna slutsats ska dock inte ses som 

nått definitivt, kommunerna är trots allt väldigt unga användare av sociala 

medier och dess fulla inverkan på organisationens arbete är fortfarande oklar. 

Det måste också framgå att kommunerna har haft framgångar med 

användningen av sociala medier vad gäller operationella och funktionella 

delar av verksamheten. Enligt båda kommuner har de haft framgångar 

speciellt vad gäller att marknadsföra olika evenemang som är av betydelse för 

kommunen. Ljungby kommun har haft god respons då den kommunala 

gymnasieskolan Sunnerbogymnasiet har arrangerat öppet hus. 
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Trots att jag anser att kommunerna i dag inte arbetar med sociala medier på 

ett strategiskt sätt vill jag ändå påstå att framtiden ser ljus ut för vad de skulle 

kunna åstadkomma genom social medier.  

5.5 Investeringar i sociala medier  

Enligt både Ljungby kommun och Växjö kommun så är deras investeringar i 

sociala medier marginell, det vill säga att den ända investeringen som har 

gjort är i form av tid. Användningen av sociala medier på externa webbsidor 

är kostnadsfritt. Enligt intervjuerna är den tiden som spenderas på sociala 

medier endast ett par minuter per dag, det vill säga att kommunens åtagande 

vad gäller sociala medier är i allra högsta grad minimal. Detta är mer eller 

mindre det förväntade mönstret då organisationer börjar använda sociala 

medier. Det finns inga tvivel om att organisationens hantering och 

användning av sociala medier kommer att bli mer komplext desto längre 

kommunerna använder sociala medier.  Detta kommer i sin tur kräva större 

investeringar i form av anpassad verktyg, strategisk samordning samt någon 

form av mätning för att fastställa en Return On Investment (ROI).  

5.6 Kommunernas nuvarande situation 

De undersökta kommunernas nuvarande tillstånd är baserat på de uppgifter 

som uppgavs under intervjuerna samt de dokumenten som jag har haft 

tillgång till. Utifrån det insamlade empiriska data och den utvalda teoretiska 

referensramen är det relativt lätt att avgöra kommunernas nuvarande tillstånd. 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan organisationer som har valt att 

kommunicera genom sociala medier uppleva att de processer som ingår i 

organisationens kommunikation över tiden blir allt mer komplexa. De menar 

att allt fler av organisationens funktionella processer kommer i allt högre grad 

att påverkas av organisationens användning av sociala medier. Detta kommer 

i sin tur att resultera i att mängden intressenter i förhållande till sociala 

medier ökar inom organisationen desto längre organisationen använder 

sociala medier. Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att båda kommunerna 

i dagsläget har en relativt låg komplexitet vad gäller organisationens 

kapacitet, det vill säga vilka funktionella processer de har möjlighet till att 

integrera i sociala medier. I dagsläget tyder all tillgänglig data att dessa 

kommuner integrerar en till tre funktionella processer i deras användning av 

sociala medier beroende hur man väljer att tolka deras aktiviteter.  
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Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan dessa funktionella processer delas 

in i sex olika grupper: 

 Advertising and PR 

 Sales support 

 Recruiting 

 Produkt and service development 

 Customer support 

 Core product features 

 

Överlag är majoriteten av de aktiviteter som kommunerna genomför genom 

sociala medier direkt kopplade till marknadsföring. Att skapa nya relationer 

och förstärka de befintliga relationerna till kommunernas invånare ligger i 

centrum. Marknadsföring och PR är centrala komponenter av kommunens 

aktiviteter inom sociala medier, det vill säga att framhålla det som är positivt 

med kommunen är centralt. Att sprida information som är av en mer 

funktionell natur genom kommunikationskanalen kan ses som en sekundär 

komponent. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) kan en generisk hantering 

av sociala medier som fokuserar på riskreducering inte användas för att 

uppfylla en organisations affärs mål. Den primära funktionen av sociala 

medier för kommunerna är att marknadsföra kommunen, exempel på sådana 

aktiviteter omfattar bland annat planering av och inbjudan till evenemang, 

nyhetsuppdateringar samt generell inlägg om verksamheten och dess olika 

funktioner. Mer funktionella aspekter av kommunikationen skulle kunna 

innebära aktiviteter av gäller rekrytering av personal, utveckling av nya 

tjänster och kundservice. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) skulle sådana 

funktionella aktiviteter i allt högre grad kräva större samordning mellan 

organisationens affärs mål och olika enheters funktionella mål. I dagsläget är 

frågan om sådan samordning är möjligt då båda kommuner har ett relativ 

decentraliserad förhållningsätt till sociala medier där varje förvaltning agerar 

för att uppfylla sina egna funktionella mål genom sociala medier.  

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är en decentraliserad synsätt på sociala 

medier ett starkt tecken på att organisationen inte skulle klara av att samordna 

aktiviteter på en högre nivå. Detta är dessutom ett tydligt tecken på att 

organisationens satsningar på sociala medier inte är skalbara och att 

organisationen i det läget skulle ha svårt för att hitta rätt proportion för deras 

insatser för att uppnå affärs mål genom sociala medier. Eller i detta fall 
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kommunernas samhällsnyttiga uppdrag. Enligt de genomförda intervjuerna 

och all tillgänglig material är det tydligt vilken evolutionär nivå dessa 

organisationer befinner sig på. Båda kommuner befinner sig i dagsläget på 

steg ett, vilket innebär att organisationen har en stark fokusering på att 

skydda organisationen och att reducera risker. 

Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) så kommer organisationer som 

behandlat riskerna och gjort allt för att minimera dem att utvecklas till nästa 

steg. Steg två omfattar organisationens anpassning av sociala medier så att de 

är i linje organisationens mål, kultur och affärsprocesser. Enkelt uttryckt så 

går organisationens från att fokusera på riskreducering till informering, eller 

utbildning av sina medarbetare för att hjälpa dem att skydda sig själva och 

organisationen. Enligt intervjuerna med kommunerna och deras riktlinjer för 

hantering av sociala medier kan jag konstatera att dessa två kommuner inte 

riktigt når upp till den nivån, det är fortfarande en stor fokus på att reducera 

riskerna med sociala medier.  

5.7 Policy 

Smith, Wollan, & Zhou (2011) Menar att riktlinjer och policys utvecklas 

oftast väldigt snabbt för organisationen behöver ett snabbt svar på hur de ska 

hantera sociala medier. Om de riktlinjer som kommunerna använder sig av 

för att hantera sociala medier togs fram hastigt kan jag inte uttala om, men 

jag kan med stor säkerhet konstatera att riktlinjerna för hantering av sociala 

medier är generiska. Både Ljungby kommuns och Växjö kommuns riktlinjer 

påminner om varandra och är till viss del utbytbara. Detta är ett också enligt 

Smith, Wollan, & Zhou (2011) ett tydligt tecken på att organisationen 

befinner sig i ett tydligt skede vad gäller användningen av sociala medier.  

Enligt chefsinformatören på Ljungby kommun och kommunikationschefen på 

Växjö kommun är deras hantering av sociala medier proaktivt. Enligt Smith, 

Wollan, & Zhou (2011) så är ingen hantering av mediet rent proaktivt eller 

reaktivt, det är istället en komposition av proaktiva, reaktiva och neutrala 

åtgärder som bildar helheten. Den proaktiva fokuseringen karaktäriseras 

enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) utifrån att organisationen leder genom 

exempel, att de utnyttjar den fulla potentialen av sina anställda samt att 

hanteringen grundas i resultatstatistik. Den reaktiva fokuseringen 

karaktäriseras enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) utifrån att organisationen 

följer alla de lagar, riktlinjer och principer som de styrs av. Den neutrala 

fokuseringen karaktäriseras enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) utifrån att 
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organisationen respekterar upphovsrätten, respekterar andra och uppger 

källor de inläggs som görs på externa webbplatser.  

 

VALUE

More
Value

Less
Value

IMPACT
 

Figur 5.2 Three stages of social media policy evolution (egenritad bild) 

Både Ljungby kommun och Växjö kommun befinner sig som sagt i det tidiga 

utvecklingsskedet vad gäller användning av sociala medier. Jag vill påstå att 

Växjö kommuns riktlinjer för hantering av sociala medier är något mer 

utvecklad, dock endast marginellt. Medan Ljungby kommuns riktlinjer är mer 

eller mindre endast fokuserar på att skydda organisationen och reducera 

risker så är Växjö kommuns riktlinjer också inriktade på att utbilda 

användarna av sociala medier inom organisationen på ett bredare plan. Växjö 

kommuns riktlinjer tar upp frågan om varumärkeshantering i större detalj än 

Ljungby kommun, men det är viktigt att påpeka att dessa och andra skillnader 

är i allra högsta grad marginella. Enligt Smith, Wollan, & Zhou (2011) är de 

flesta riktlinjer hos nya användare av sociala medier generiska och oftast 

utbytbara med varandra. 

5.8 Varumärkeshantering 

Enligt lagens mening så är ett varumärke: alla tecken som kan återges 

grafiskt, särskilt ord, inbegripandet personnamn, samt figurer, bokstäver, 

siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt 

att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från 

sådan som tillhandahåller annan. 1§ Varumärkeslag (1960:644) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att ett varumärke är det som särskiljer en 

organisation från en annan, det vill säga det unika i varje organisation. Om 

Ljungby eller Växjö kommun har starka varumärken är inget som denna 

studie kan uttala sig i, men en sak är säker, de är viktiga komponenter av 

kommunens verksamhet och dess kommunikation. Enligt Melin (1999) har 

varumärket ett antal funktioner som är essentiella för kommunernas 

kommunikation. Dessa funktioner omfattar bland annat dess möjlighet att 

identifiera, garantera och informera. Enligt Melin (1999) så är varumärket en 

informationsbärare, det vill säga att varumärket tydliggör att informationen 

kommer från kommunen, att det är kopplat till konkret fakta om 

organisationens tjänster och dess samhällsnytta. Detta grundar sig dock i 

huvudsak på funktionella egenskaper och rationella argument. För 

kommunerna är detta viktigt, det framgår även i de riktlinjer som används för 

att hantera sociala medier att: ”På dessa sidor ska det tydligt framgå att 

avsändaren är Ljungby kommun.” Ljungby kommun (2010). Melin (1999) 

menar också att ensamrätten till ett varumärke ger varumärkesinnehavaren, i 

detta fall kommunen möjlighet att bygga upp en unik identitet genom 

kommunikation som ofta baseras på emotionella argument. Exempel på en 

sådan unik identifierare bland dessa kommuner är deras deviser: 

 Ljungby – Där Småland möter världen. Ljungby kommun (2010) 

 Växjö kommun - Europas grönaste stad. Växjö kommun (2010) 
 

VIKTIG UPPLYSNING. Ljungby – Där Småland möter världen är inte en devis för Ljungby 

kommun, det är istället ett varumärke som gäller för Ljungby som ort och i det omfattas bland annat 

Ljungby kommun som organisation. Ljungby – Där Småland möter världen används endast i syfte att 

jämföra dessa två kommuner i detta sammanhang och skall under inga omständigheter förenas med 

eller tolkas som devis för Ljungby kommun som organisation.  

Dessa motton kan kanske uppfattas som intetsägande av vissa, men de är helt 

klart viktiga komponenter som bidrar till att identifiera kommunen och för att 

tydliggöra att kommunikationen kommer från en säker källa.  

Enligt chefsinformatören på Ljungby kommun har de råkat ut för så kallad 

brandhijacking där individer eller subgrupper ur målgruppen ansåg sig själva 

kunna förädla varumärket, i de flesta fallen upplever organisationer detta som 

positivt då målgruppen agerar som ambassadörer för organisationen. Men i 

detta fall använde dessa individer kommunens vapen som kunde ha bidra till 

att andra tolkar detta som en officiell kommunikationskanal från Ljungby 

kommun. Enligt Alves (2008) kan organisationer förlora kontrollen över den 
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information som förmedlas genom sociala medier. Alves (2008) menar att 

detta är ett fenomen som bör uppmuntras, det vill säga att organisationen 

agerar som handledare och öppnar upp kommunikationskanalerna för 

samtliga intressenter och förser målgrupper med tillförlitliga verktyg och 

information. 

Enligt Melin (1999) är varumärket dessutom en garant, inte nödvändigtvis 

som garant av en hög kvalitetsnivå, men däremot en jämn och konsistent 

kvalitetsnivå. Förutom funktionen som garant kan varumärket också ha en 

risk reducerade funktion, det vill säga att den upplevda risknivån reduceras 

väsentligt vid hämtning av information genom sociala medier. Kommunerna 

varumärken är nog det starkaste vapnet i deras arsenal vad gäller att skapa 

förtroende hos medborgarna. Enligt kommunikationschefen på Växjö 

kommun så måste kommunen anpassa sig till målgruppens val av 

kommunikationskanal, och ett starkt varumärke bidrar till att öka 

kommunikationen tillförlitlighet genom ett relativt nytt medium som sociala 

medier.  

Enligt Alves (2008), Weinberg (2009) och Smith, Wollan, & Zhou (2011) 

utsätter sig all organisationer som är aktiva genom sociala medier för risker 

som kan potentiellt skada varumärket, som i många fall är den starkaste 

konkurrensfördelen en organisation kan ha. Men min uppfattning är att både 

Ljungby kommun och Växjö kommun har tillräckliga skyddsåtgärder på plats 

för att skydda kommunen som organisation. Samtidigt anser jag inte att 

kommunerna är så pass avskilda från andra förhållanden som många 

medborgare kanske kopplar till kommunen, såsom politiker. Intern är det 

kanske så att den skillnaden som görs mellan kommunen som organisation, 

dess anställa och politiker är utspritt och att man har det som en del av 

organisationskulturen. Men jag ifrågasätter om denna inställning faktiskt 

delas av kommunernas invånare. Det är min uppfattning att de flesta gör 

kopplingen mellan kommun och politik och att detta är en risk mot 

kommunernas varumärke då politiker uttrycker sig klumpigt genom sociala 

medier, detta trots att de inte är en del av kommunen som organisation.  

5.9 Avslutande diskussion  

5.9.1 Teoretisk kunskapsbidrag 

Den teoretiska kunskapsbidraget med denna studie är i första hand en 

beskrivning av hur de undersökta kommunerna väljer att arbeta med sociala 
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medier utifrån redogjorda teorier i teorikapitlet. Något som inte har studerats 

tidigare är kommunernas hantering av social medier med hänsyn till policys 

och riktlinjer. Efter genomförd studie anser jag att de undersökta 

kommunerna följer ett tydligt mönster som är gemensamma för de flesta 

organisationer som är i ett tidigt utvecklingsskede vad gäller sociala medier. 

Studien redogör för ett flertal utvecklings möjligheter för kommunerna i 

framtiden, bland annat en ökande komplexitet i förhållande till sociala medier 

då fler funktioner förenas med denna kommunikationskanal.  

 

5.9.2 Metodreflektion 

Utifrån studiens syfte anser jag att den valda metoden för genomförandet av 

studien har fungerat väl samt att det har varit en lämplig metod utifrån den 

typ av data som jag har velat samla in. Studiens avgränsning har varit 

nödvändig att göra, men har också bidragit till att fördjupa studien. Studien 

avgränsades till att omfatta två kommuner, det vill säga Ljungby kommun 

och Växjö kommun, vilket har resulterat i en tillräcklig mängd data, men jag 

anser att arbetet hade kunnat omfatta ett bredare spektrum av kommuner. 

detta har dock inte varit möjligt på grund av tids- och resursbegränsningar.  

 

Jag anser att urvalet av respondenter har fungerat över förväntan och 

garanterat både kunniga och tillförlitliga källor. Insamlingen av data har skett 

genom strukturerade intervjuer och en dokumentundersökning, men har 

omfattat fler frågor än de som förbereddes. Dokumentundersökningen har 

resulterat i många intressanta uppgifter som kunnat analyseras utifrån den 

framtagna teorin. Jag anser att båden den interna- och externa giltigheten är 

förhållandevis hög på grund av studiens djup samt mängden variabler.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel besvarar jag de frågeställningar som lades fram i 

introduktionskapitlet. Slutsatserna presenteras med grund i den analys som 

tidigare gjordes i analyskapitlet. Därefter framför jag mitt eget förslag till 

fortsatt forskning. 

 

För att tydliggöra den här studiens slutsatser väljer jag att först göra en 

återkoppling till syftet samt de grundläggande frågeställningarna. 

 

”Syftet med denna studie är att undersöka hur de undersökta kommunerna 

arbetar med och väljer att hantera sociala medier som 

kommunikationsverktyg för att stärka relationen till sina medborgare.” 

 

1. Hur ser kommunerna på sociala medier? 

2. Vad är syftet med användningen av sociala medier inom kommunen? 

3. Hur väljer kommunerna att hantera användningen av sociala medier inom 

organisationen? 

 

Hur ser kommunerna på sociala medier? 

 

Bland de undersökta kommunerna, det vill säga Ljungby kommun och Växjö 

kommun så är deras synsätt på sociala medier något överraskande men tydlig. 

Båda kommuner ser på sociala medier som vilken kommunikations kanal 

som helst, detta trots att mycket av det förarbete som gjordes inför denna 

studie målade upp en bild där organisationer har stora farhågor gentemot 

sociala medier. Detta resultat har varit överraskande, men utifrån de skydds 

åtgärder de har på plats och deras hittills okomplicerade användning av 

sociala medier är borde detta egentligen inte vara konstigt. De undersökta 

kommunerna är dagsläget i ett tidigt utvecklingsskede där deras fokus ligger 

på att skydda organisationen och reducera risker. Detta medför att deras 

användning av sociala medier är relativt okomplicerat och deras operationella 

och funktionella aktiviteter inom sociala medier är minimala. I dagsläget 

används sociala medier främst för att marknadsföra olika evenemang och för 

att sprida information, det är viktigt att notera att denna information i stor 

utsträckning är väldigt generell och beskriver verksamhetens syfte och olika 

aktiviteter.   
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Utöver synen på sociala medier som vilken kommunikations kanal som helst 

ser de undersökta kommunerna på sociala medier som något nödvändigt, det 

vill säga att de måste följa utvecklingen av nya informations- och 

kommunikations teknologier. Som exempel beskriver Växjö kommun sin 

inmarsch i sociala medier som att de måste anpassa sig till målgruppens val 

av kommunikationskanal. Sociala medier är helt enkelt en nödvändighet för 

att nå ut till medborgare för att de har valt sociala medier som 

kommunikationskanal.  

Vad är syftet med användningen av sociala medier inom kommunen? 

 

Syftet med kommunernas kommunikation har hela tiden varit konsistent 

bland båda kommunerna, de vill använda sociala medier för att skapa en 

dialog med sina medborgare. Utöver det vill de också använda sociala medier 

för att informera olika målgrupper om vad som sker inom kommunen samt 

bevaka omvärlden. En viktig sak som har framkommit ur undersökning, men 

inte implementerats än är möjligheten att bedriva kriskommunikation genom 

sociala medier. Detta är en av de möjligheter som kommunerna ser med sin 

användning av sociala medier.  

Hur väljer kommunerna att hantera användningen av sociala medier 

inom organisationen? 

 

De undersökta kommunernas hantering av sociala medier är konsekvent 

utifrån den tillgängliga teorin inom ämnet, det vill säga att kommunernas 

hantering av sociala medier följer ett relativt tydligt mönster. Jag har i denna 

studie kunnat fastställa inom rimliga gränser vilken utvecklingssteg båda 

kommunerna ligger på. Det är ganska tydligt att båda kommuner är i ett tidigt 

skede vad gäller deras användning av sociala medier. De har en hantering av 

sociala medier som till stor del fokuserar på att skydda organisationen och 

reducera potentiella risker. Båda kommuner har riktlinjer för användning av 

sociala medier, men dessa riktlinjer är genomgående generiska och är till stor 

del utbytbara med varandra. Som sagt är dessa riktlinjer fokuserade på att 

skydda organisationen och reducera risker, men allteftersom organisationen 

använder sociala medier bör deras komplexitet öka och omfatta fler 

operationella och funktionella aktiviteter.  

 



 

  62 (66) 
 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Sociala medier är ett forskningsområde med stor potential, framför allt vad 

gäller användning av sociala medier inom den offentliga sektorn. I studien 

diskuteras evolutionära steg i användningen av sociala medier och jag anser 

att det kan vara intressant att studera dessa steg ytterligare och kartlägga 

deras påverkan på organisationen. Det kan vara av intresse att kartlägga 

Sveriges 290 kommuner samt vilka steg de befinner sig på för att få en 

överblick av utvecklingen vad gäller sociala medier inom den offentliga 

sektorn i Sverige. Utöver det anser jag att det hade varit väldigt intressant att 

får medborgarnas perspektiv på sociala medier inom kommunerna och hur 

det faktiskt fungerar. Detta för att få fram vilket värde sociala medier tillför 

olika kommuner och dess invånare, medborgarnas perspektiv är central i 

denna fråga då det är kommunens invånare som ska dra nytta av dessa nya 

verktyg.  

 

Medborgarnas perspektiv är viktigt att ta i beaktning, men det är framförallt 

deras egen handlingskraft i förhållande till organisationens 

kommunikationsinsatser som är betydelsefullt, det vill säga är målgruppen 

aktiv eller passiv. Sociala medier bygger till stor del på antagandet att 

målgruppen själv tar initiativ och hämtar information genom olika typer av 

sociala medier, det vill säga att det måste finnas en viss nivå av interaktion 

mellan båda parter där invånarna efterfrågar och kommunen producerar. Jag 

anser att en sådan studie hade varit både relevant och viktig att göra, 

framförallt då de undersökta kommunerna uppgav att de inte hade några 

avsikter att göra en evaluering av deras insatser i detta område. Även om det i 

dagsläget inte finns ett intresse från kommunerna sida för detta anser jag att 

det är betydande för kommunernas framtida kommunikationsinsatser inom 

detta medium.  
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Bilaga 1 

 

INTERVJUFRÅGOR. 

 

1. Hur ser ni på Sociala medier inom kommun? 

2. Vad är det som styr användningen för kommunen? 

3. Vilka sociala medier använder ni er av inom kommunen? 

4. På vilket sätt använder ni sociala medier?  

5. Vad anser du är positivt/negativt med sociala medier för kommunen? 

6. Har ni en tydlig policy som omfattar sociala medier inom kommunen? 

7. Anser du att ni har en kultur som kan hantera öppenheten som är associerad 

med sociala medier? 

8. Anser du att det finns en tillit för kommunens anställda att de kan 

kommunicera genom sociala medier, att de är goda kommunikatörer och kan 

använda sitt sunda förnuft när de uttrycker sig? 

9. Har ni någon form av ”accuracy kontroll”, där man dubbelkollar med 

kollegor eller frågar om tillstånd innan man publicerar nått? 

10. Har ni upplevt att andra aktörer inom dessa medier använder kommunens 

varumärke? Om ja: vad anser ni om detta och hur hanterar ni sådana 

situationer? 

11. Hur ser din roll ut idag vad gäller arbetet med sociala medier? 

12. Hur kom beslutet fram att kommunen skulle använda sig av sociala medier? 

13. Har kommunen som varumärke tagits i beaktning vid arbetet med sociala 

medier? 

14. Vad är syftet med kommunens deltagande inom sociala medier? Har 

kommunen strategiska mål som ni vill uppnå?  

15. Vad är det som gör att ni använder just de verktyg som ni gör? 

16. Uppmuntrar ni personalen att vara aktiv på sociala medier? 

17. Hur arbetar ni med att skapa förtroende för era kommunikationsinsatser via 

sociala medier? 

18. Hur arbetar kommunen med att skapa relationer via sociala medier? 

19. Anser du att kommunikationen genom sociala medier skiljer sig från övriga 

kommunikationskanaler som ni använder er av? 

20. Hur gör ni för att skapa trovärdighet i er kommunikation? 

21. Vad är kommunens syn på de anställdas agerande på sociala medier då de 

inte är i tjänst? Anser du att det utsätter kommunen för risker? 

22. Hur besvarar ni invånarnas kommentarer, frågor och feedback? 

23. Utför kommunen någon form av ROI beräkning på den tid och pengar som 

ni lägger ner i sociala medier? Om nej: anser du att ni kommer att göra det i 

framtiden? 

24. Hur skulle du beskriva er användning av sociala medier, som reaktiv eller 

proaktiv? På vilket sätt är sätt är kommunen proaktiva/reaktiv? 
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