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Abstract 
 
Authors: Andreas Fogelström & Anja Willsund 
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Since Internet changed how the world communicates the technological development 
that followed and especially the social medias has meant a change of paradigms in 
our everyday communication. 
 
Even organizations have followed the trend, but for many there is an uncertainty 
about how social media affects their operations. Especially for our Swedish 
administrative authorities that have to act according to open records, freedom of 
speech and the citizen perspective. 
 
With this in mind we wanted to study how social medias affect the work with 
communication to society within a municipality. We therefore have made a 
qualitative study on Kalmar municipality by interviewing the ones who use 
Facebook as a work tool and their management. Our main theories are from Kent 
Asp, Jürgen Habermas and John B. Thompson. 
 
We have concluded that Facebook is a meeting place for several types of interaction 
with possibility to have dialogical mass communication through networks. The 
media content is a constant flow with mainly phatic communication that for an 
administrative authority opens up for effective crises communication. The public 
relations officers role becomes more strategic and the dialogue with the citizens 
becomes decentralized through increased communication through Facebook. Social 
medias create a new field of interaction that enhances the public sphere and 
increases the possibilities for a deliberative democracy. In that way the tendencies 
for a mediacracy decrease and the administrative authorities power over media 
increase. 
 
Keywords: social media, Facebook, administrative authority, public sphere, 
municipality, qualitative method 
  



 

 

 

  
3 (49) 

 

Sammanfattning 

 
Författare: Andreas Fogelström & Anja Willsund 
Titel: “Följ oss på Facebook!” – En kvalitativ studie i hur sociala medier kan 
påverka en kommunal förvaltning 
Nivå: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Lärosäte: Linnéuniversitetet 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 49 
 
 
Sedan Internet förändrade hur världen kommunicerar har den teknologiska 
utvecklingen i dess kölvatten och i synnerhet de sociala medierna inneburit ett 
paradigmskifte i vår vardagliga kommunikativa verklighet.  
 
Även organisationer har hakat på utvecklingen. Men för många råder ovisshet om 
hur sociala medier påverkar deras verksamhet. I synnerhet våra svenska myndigheter 
som har att förhålla sig till offentlighetsprincip, yttrandefrihet och ett genomgående 
medborgarperspektiv.  
 
Mot denna bakgrund ville vi undersöka hur sociala medier påverkar arbetet med 
samhällskommunikation inom en kommunal förvaltning. Vi har därför gjort en 
kvalitativ studie av en kommunal förvaltning inom Kalmar kommun genom att 
intervjua de som arbetar med Facebook samt deras ledning. Våra huvudteorier är 
hämtade från Kent Asp, Jürgen Habermas och John B. Thompson. 
 
Vi har kommit fram till att Facebook är en samlingsplats för flera olika typer av 
interaktion med möjlighet till dialogisk masskommunikation genom nätverk. 
Medieinnehållet är ett konstant flöde av främst fatisk kommunikation men som för 
en myndighet öppnar för effektiv kriskommunikation. Informatörsrollen blir mer 
strategisk och medborgardialogen decentraliserad genom ökad kommunikation via 
Facebook. Sociala medier skapar ett nytt interaktionsfält som förstärker den 
borgerliga offentligheten och ökar möjligheten till deliberativ demokrati. På så sätt 
minskar tendensen för en mediekrati och ökar myndighetens makt över 
massmedierna. 
 
Nyckelord: sociala medier, Facebook, myndighet, borgerlig offentlighet, kommunal 
förvaltning, kvalitativ metod 
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1 Inledning 
 
I detta avsnitt ger vi en introduktion till vår studie då vi presenterar bakgrund, avgränsning, 
syfte och frågeställning samt ger en begreppsförklaring. 

 

1.1 Bakgrund 
Traditionellt sett har en organisation kunnat styra sin kommunikation genom planering, 
utförande och utvärdering av insatsen. Utvärderingen har i sin tur legat till grund för 
effektivisering och kostnadsoptimering av nästa planerade insats. Makten och kontrollen över 
denna planering har varit i ledningens händer och mottagarna har setts som ”målgrupper” och 
ofta passiva mottagare av information (Palm, 2006). Idag ser det lite annorlunda ut. Sociala 
medier har förändrat det mediala landskapet i grunden, men ännu är det svårt att avgöra exakt 
hur. Det tycks finnas både en nyfikenhet på de nya möjligheter som de för med sig samtidigt 
som en viss rädsla och osäkerhet ständigt verkar vara närvarande över vart de kommer bära 
vägen. Detta nya sätt att kommunicera har givetvis även spridit sig till myndigheternas sfär 
och här skiljer sig myndigheterna åt i hanteringssättet. Några är försiktiga och känner sig 
sakta fram, medan andra ger sig in utan att tveka och försöker hantera konsekvenserna 
efterhand (Fransson & Härdne, 2011). Vi kommer i denna studie fokusera på hur en 
förvaltning i Kalmar kommun använder sig av sociala medier. 
 E-delegationen anser att sociala medier är ett bra verktyg att använda för att ”låta 
privatpersoner bli delaktiga i policyprocesser och få tillgång till mer information” (E-
delegationen, 2010), vilket var två av de förvaltningspolitiska mål som riksdagen antog i juni 
2010. För att underlätta den externa kommunikationen via sociala medier och klargöra frågor 
kring den juridiska aspekten har E-delegationen tagit fram riktlinjer för hur denna typ av 
verksamhet ska bedrivas. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en politiskt ledd 
arbetsgivar- och intresse-organisation med Sveriges 290 kommuner och 20 landsting som 
medlemmar (SKL, 2009). Under hösten 2010 genomförde SKL tillsammans med det globala 
marknads-undersökningsföretaget Ipsos en enkätundersökning. Syftet med undersökningen 
var att få reda på hur sociala medier används bland kommuner och landsting i Sverige. Deras 
undersökning visade att av de 207 kommuner som deltog i undersökning använde 61 % 
sociala medier som arbetsverktyg. Av de kommuner som använde sig av sociala medier var 
Facebook (92 %) det vanligaste mediet (SKL, 2010), se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1. Procentuell översikt över vilken typ av sociala medier som används inom Sveriges kommuner. 
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Syftet med användningen av sociala medier var främst för att föra en dialog med medborgarna 
(83 %) och för att få ytterligare en kanal för nyheter (74 %). Av de kommuner som inte 
använde sig av sociala medier svarade 49 % att de planerade att börja, men inte hade kommit 
igång än medan 40 % svarade att det berodde på resursbrist. 15 % svarade att det berodde på 
att de ansåg att det var ett juridiskt svårtolkat läge (SKL, 2010). 
 

1.2 Digital utveckling 

1.2.1 Web 2.0, sociala medier och användargenererat innehåll 
År 2004 myntades uttrycket Web 2.0 av Tim O’Reilly, grundaren till medieföretaget O’Reilly 
Media. Med detta samlingsbegrepp syftade han på nästa steg i utvecklingen av webben där 
användarna själva skulle få styra över innehållet i större utsträckning än tidigare (O’Reilly, 
2005). Web 2.0 syftar alltså till de tekniska kraven som behöver uppfyllas för att kunna skapa 
det vi kallar sociala medier, vilket är själva plattformarna. Sociala medier använder vi som ett 
samlingsuttryck för alla de webbplatser som ger möjlighet för användarna att påverka och 
styra innehållet(Kaplan & Haenlein 2010, s. 3). Kommunikationsstrategen Lena Carlsson 
(2009, s. 10) beskriver sociala medier som ”plattformar för användargenererat innehåll, 
tillgängligt i ett öppet nätverk av människor”. Hon betonar även att sociala medier inte 
handlar om teknik utan ”först och främst om kommunikation, konversation och 
relationsskapande, människor emellan”. Exempel på sociala medier som är vanligt före-
kommande idag är bloggar, YouTube, wikier och sociala forum (Carlsson 2009, s. 10). Mia 
Consalvo och Charles Ess (2011) beskriver sociala nätverkssajter som en sammansmältning 
av individer och communities där varje individ har möjlighet att skapa, strukturera och styra 
över sitt eget personliga community. Sociala medier består av användargenererat material 
som i sin tur måste uppfylla tre krav för att kunna tillhöra just kategorin användargenererat 
material; 

• Materialet måste vara tillgängligt för en större publik, antingen på en öppen hemsida 
eller på ett socialt forum. Därför faller e-mail och andra privata meddelanden bort från 
denna kategori. 

• Materialet måste uppnå en viss nivå av kreativitet och vara skapat av den som 
publicerar materialet. Att posta tidningsartiklar räknas med andra ord inte som 
användargenererat material. 

• Materialet får inte vara skapat med affärsmässigt uppsåt (Kaplan & Haenlein 2010, s. 
3). 

Analysföretaget Forrester Research utförde under 2006 två surveyundersökningar för att få 
information kring olika internetanvändares bruk av sociala medier. De som tillfrågades i 
december var 4 475 vuxna amerikaner och i oktober 4 556 ungdomar (Li, 2007). Efter 
analysen av sitt resultat har de delat in användare av sociala medier i sju olika kategorier. Av 
dessa olika typer har de skapat The Social Technographics Ladder. Den procentuella 
indelningen visar hur många av de som tillfrågades i undersökningen som anses kan tillhöra 
de specifika grupperna. 

• Kreatörer (24 %) skapar material som andra användare läser/tittar på/lyssnar på, de 
skriver exempelvis bloggar, laddar upp videos och/eller musik, eller skriver artiklar 
eller berättelser som publiceras på internet. 

• Konversatörer (33 %) för ut sina åsikter genom att skriva inlägg på sociala forum 
och/eller mikrobloggar. 
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• Kritiker (37 %) svarar på andra användares inlägg genom att kommentera andra 
bloggar, göra inlägg på diskussionsforum, bidra med information på wikier eller skriva 
recensioner. 

• Samlare (20 %) organiserar material åt sig själv eller andra genom att använda RSS-
flöde, ”tagga” foton eller delta i omröstningar på olika webbplatser. 

• Deltagare (59 %) medverkar på olika sociala forum genom att exempelvis skapa en 
egen profil och besöka forumen. 

• Åskådare (70 %) använder sig av material som andra publicerar genom att exempelvis 
läsa bloggar, läsa inlägg på sociala forum, titta på videoklipp eller lyssna på musik. 

• Inaktiva (17 %) gör inget av ovanstående (Bernoff & Anderson, 2010; Falls, 2010). 

1.2.2 Facebook 
Facebook, som grundades 2004, är det största sociala forumet på internet med över 845 
miljoner aktiva användare i slutet på december 2011 (Facebook, 2012). På Facebook kan 
användarna länka ihop sina konton med andra användare genom att ”bli vän” med dem. 
Användare kan även; starta olika typer av grupper där andra användare kan gå med; skriva 
privata meddelanden till andra användare; skriva statusuppdateringar med valfritt innehåll 
som blir synligt i användarens vänners nyhetsflöde; spela spel; lyssna på musik; se på 
videoklipp; gilla olika sidor och mycket mer.  
 Om en användare gillar en Facebooksida innebär det att användaren kommer att få 
Facebooksidans uppdateringar i sitt nyhetsflöde varje gång en uppdatering görs, såvida 
användaren inte väljer att dölja dessa uppdateringar i sitt nyhetsflöde. Facebooksidor kan 
skapas av vem som helst, men är främst till för organisationer, varumärken, produkter, 
offentliga personer eller någon typ av underhållning. Med andra ord används Facebooksidor 
främst för offentliga syften och inte för enskilda privata användare.  
 Facebook är även den näst mest besökta sidan på hela internet, då cirka 44 % av alla 
internetanvändare besökt Facebook någon gång under de tre första månaderna 2012 (Alexa, 
2012). Användarna består av både privatpersoner, företag, sportlag och organisationer som 
alla är sammanbundna via detta gigantiska nätverk. På Facebook finns i skrivande stund 
4 648 900 svenska användare. Det innebär att 51.23 % av den svenska befolkningen och 
55.36 % av den svenska befolkningen som använder internet har ett Facebook-konto. Av de 
svenskar som har ett Facebook-konto är 49 % män och 51 % kvinnor, Som synes i figur 1.2 
representeras även samtliga åldrar på Facebook (Socialbakers, 2012). 
 

 
Figur 1.2. Åldersfördelning av svenska Facebookanvändare. 
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1.3 Om Kalmar Kommun 
Kalmar kommun är en av tolv kommuner som ligger i Kalmar län och har cirka 63 000 
invånare. Hos kommunen finns cirka 5000 anställda personer, varav 200 chefer. Kalmar 
kommun är indelat i åtta olika facknämnder som vardera har en förvaltning under sig. 
Förvaltningarnas uppgift är att utföra de beslut som facknämnderna tar. Inom varje 
förvaltning finns en förvaltningsinformatör som har som uppgift att fungera som 
kommunikativ länk mellan informationsenheten och förvaltningen i båda riktningarna. 
Kalmar kommun finns i dagsläget på flera olika sociala medier; bloggar, Facebook, Twitter 
och YouTube. På Facebook har kommunen 14 olika sidor för olika verksamheter och 
avdelningar (Kalmar kommun, 2012). 

 
1.4 Författarnas inriktning 
Vi som har författat uppsatsen har i vår utbildning förutom 120 hp medie- och 
kommunikationsvetenskap studerat 30 hp statsvetenskap och 30 hp psykologi på 
Linnéuniversitetet. Grunden i vår studie är därför ett medie- och kommunikationsveteskapligt 
problem, men delar av uppsatsen kommer i linje med våra studier även att beröra ämnena 
statsvetenskap och psykologi med fokus på socialpsykologi då vi anser att även dessa ämnen 
är väsentliga att väva in för några av uppsatsens grundteser.  
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att lägga fokus på en förvaltning i Kalmar kommun och avgränsar oss därför från 
övriga förvaltningar inom Kalmar kommun samt från övriga kommuner i landet. Vi avgränsar 
oss även ifrån andra myndigheter och organisationer som använder Facebook och sociala 
medier. Vi avgränsar oss också från övriga kanaler som kan tänkas ingå i begreppen sociala 
medier och webb 2.0 och fokuserar enbart på plattformen Facebook. Vi har även valt att 
enbart studera Facebook som arbetsverktyg ur de anställdas perspektiv och avgränsar oss 
därför från brukarnas upplevelse och uppfattning om förvaltningens aktivitet på Facebook. 
 

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap 
genom att belysa främst de interna förändringar av den kommunikativa makten och kontrollen 
som en organisation kan tvingas möta genom framväxten av nya, snabbare och krävande 
medier. Vi vill även skapa ett underlag för att Kalmar kommun ska kunna hantera de 
förändringar som införandet av sociala medier innebär för den interna maktstrukturen över 
kommunikationen. 
 

1.7 Frågeställning 
Vi har delat upp våra frågeställningar i ett mikroperspektiv med fokus på den undersökta 
kanalen och förvaltningen samt ett makroperspektiv för att kunna belysa problematiken i en 
övergripande kontext. 
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Mikroperspektiv 

• På vilka sätt skiljer sig Facebook som kommunikationsverktyg för kommunen från 
andra kanaler? 

• På vilka sätt kan Facebook påverka informatörers och kommunikatörers yrkesroll 
inom en kommunal förvaltning? 

Makroperspektiv 

• På vilka sätt kan sociala medier påverka borgerlig offentlighet? 
• På vilka sätt kan sociala medier påverka den kommunikativa maktbalansen i ett 

demokratiskt samhälle? 

 

1.8 Begreppsförklaring 
Brukare 
Brukare menar vi är de som aktivt har valt att följa förvaltningens verksamhet på Facebook 
genom att gilla deras Facebooksida eller vara vän med kommunen på Facebook.  

Gatekeeper 
Gatekeeper är en beteckning för någon eller några som styr urvalet på en informationskanal. 
Det är en central roll som fungerar som ett filter genom vilket information förs vidare, 
förvanskas eller väljs bort (Severin & Tankard 2010, s. 141). 

Han, hon eller hen? 
Vi har i vårt arbete valt att använda oss av det könsneutrala pronomenet hen istället för han 
och hon i alla kapitel utom Teori-kapitlet. Detta har vi gjort för att ytterligare kunna dölja våra 
respondenters identitet då vi anser att kännedomen om vilket kön respondenterna tillhör inte 
tillför något till undersökningen eller tolkningen av empirin. 

Informatör 
Med informatör menar vi den titel och yrkeskategori vars anställning uteslutande syftar till att 
arbeta med informationsfrågor i praktiken och även på strategisk nivå. 

Kommunikatör 
Med kommunikatör menar vi de som inom förvaltningen har administratörsrättigheter till 
kommunens konto på Facebook för den verksamhet de tillhör. Kommunikatörerna arbetar 
med att föra ut information via Facebook, men innehar främst andra arbetsuppgifter.  

Medborgare 
När vi talar om medborgare syftar vi på alla de som bor inom kommunen och som påverkas 
av kommunens verksamheter.  

Opinionsledare 
En individ som inom en grupp med gemensamma intressen förmedlar nya idéer från 
massmedier och andra källor till gruppens medlemmar. 
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Social kategorisering 
Ett viktigt psykologiskt verktyg för oss människor för att kunna skapa mening med vår 
tillvaro och strukturera vår bild av alla andra runt oss är vår förmåga till social kategorisering. 
Även människor vi aldrig tidigare träffat delar vi in i kategorier för att på så sätt strukturera 
vår verklighet. Främst delar vi in dem i kategorier som har en funktion för oss och som skapar 
meningsfullhet i situationen. Om exempelvis en äldre dam vill ha hjälp av oss ser vi henne 
som just en äldre dam och inte som en blåögd kvinna eftersom det inte har någon funktion för 
oss i situationen. Social kategorisering sker ofta omedvetet och ger oss förutsättningen att 
bilda oss en uppfattning om vår sociala verklighet så att vi kan dela in andra i olika kategorier, 
men även förstå vår egen roll i samhället (Myers et al. 2010, s. 464). 

Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism är ett begrepp som handlar om studiet av hur människan skapar 
mening genom social interaktion och hur man konstruerar sin egen uppfattning om sitt jag 
genom sin samvaro med andra. Våra handlingar är symboliska och genom att i växelverkan 
förmedla dessa i olika sammanhang skapar vi vårt medvetande (Myers et al. 2010, s. 56-57).  

Redundant och entropisk kommunikation 
Kommunikation kan innehålla olika typer av vikt i själva budskapet som förmedlas. En stor 
del av vår sociala kommunikation innehåller inte ny information som tjänar till att förmedla 
budskap av vikt utan fungerar i högre grad till att bibehålla våra redan existerande relationer. 
Begreppet redundans beskriver det som är förutsägbart i ett meddelande. Redundant 
information är lätt i sin form, både när det gäller att förmedla den och att ta emot den och 
utgörs av sådant som fyller ut och ökar begripligheten i ett budskap genom att baka in det i en 
gemensam kontext. I sociala sammanhang talar man även om fatisk kommunikation och 
menar kommunikativa handlingar som inte innehåller ny information utan som endast 
underhåller existerande kanaler bara för att hålla dem öppna och användbara. Den fatiska 
kommunikationens funktion är att upprätthålla och förstärka relationer som redan är knutna 
och är nödvändig för den sociala människan och samhället. Denna typ av handling kopplas till 
vår egodrift som har ett behov av att påvisa och förstärka vår närvaro i ett socialt 
sammanhang och få den bekräftad och accepterad. Motsatsen till redundans är entropi som 
istället utgörs av hög nivå av ny information. Den är till större del tung både i sin förmedling 
och att ta emot då budskapet innehåller information som måste analyseras och bearbetas 
(Fiske 1997, s. 22-27). 
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2 Teori 
 
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för de teorier som berör vår studie. Dels ur ett 
mikroperspektiv med fokus på kanalen och kommunikatörens roll inom den offentliga 
förvaltningen och dels ur ett makroperspektiv med teorier på kontextuell nivå som inverkar på 
vår forskningsfråga.  

 

2.1 Kanalen och kommunikatören – ett mikroperspektiv 

2.1.1 Kanalen och medieinnehållet 
Så länge människor har funnits har de interagerat socialt. På gemensamma fysiska platser har 
man utbytt symboliska former som skapar mening och förståelse för flera parter. All 
forskning vi har stött på inom medie- och kommunikationsvetenskap är överens om att 
Internet och digitala medier på ett fundamentalt plan har förändrat förutsättningarna för våra 
sociala relationer och påverkat människors sätt att kommunicera. John B. Thompson (2001, s. 
108-114) beskriver tre typer av interaktion från vilka man även kan urskilja en historisk 
teknisk utveckling.  

1. Ansikte mot ansikte är den första typen av interaktion som människan kunde använda 
och förutsätter gemensam närvaro i tid och rum. Den omfattar en mångfald av 
symboliska signaler, dubbelriktat informationsflöde och en gemensam förståelse för 
nuet. 

2. Medierad interaktion är endast möjlig genom bruket av ett tekniskt medium genom 
vilket man kan överföra meningsfulla symboler. Den stora skillnaden är att medierad 
interaktion sträcker sig över tid och rum och kan överföras till individer som är 
avlägsna dem båda. Även här finns möjlighet till dubbelriktat informationsflöde även 
om omfattningen av symboliska signaler är mer begränsad. 

3. Medierad kvasiinteraktion skiljer sig från medierad interaktion genom att den kräver 
ett tekniskt medium för masskommunikation. Medan de båda andra innebär 
kommunikation riktad mot specifika andra innebär medierad kvasiinteraktion 
möjligheten att nå en obestämd mängd mottagare. Detta gör även interaktionen 
monologisk med endast enkelriktat informationsflöde. Thompson (2001, s. 112) 
förenklar överblicken över interaktionstypernas egenskaper genom en tabell, se figur 
2.1. 

Egenskaper Ansikte mot 
ansikte 

Medierad 
interaktion 

Medierad 
kvasiinteraktion 

Tid och rum Samtidig 
närvaro 

Separerad kontext, 
ökad tillgänglighet 

Separerad kontext, 
ökad tillgänglighet 

Omfattning av 
symboliska signaler 

Mångfald Begränsad Begränsad 

Inriktning Mot specifika 
mottagare 

Mot specifika 
mottagare 

Obestämda 
potentiella mottagare 

Informationsflöde Dialogisk Dialogisk Monologisk 
 

Figur 2.1. Tabell över Thompsons tre typer av interaktion. 
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Internet ger oss en mängd nya möjligheter att kommunicera. Manuel Castells (2001, s. 129-
132) berättar att Internet som plattform är effektivt för att få oss att bibehålla en stor del av 
våra lösa och ytliga relationer som annars skulle försvunnit med tanke på den ansträngning 
det krävs att träffas ansikte mot ansikte eller via telefon. Internet ger oss möjlighet till nya 
typer av ytliga relationer, som olika intressegrupper och forum och skapar förutsättningar för 
en nästintill obegränsad mängd relationer byggda på allt lösare grunder. Dessa är sällan 
personliga och genuina eftersom människor kopplar upp och ur sig från Internet samt byter 
intresse efter lust och behov. Men även om relationerna inte är hållbara i sig så är det 
regelbundna flödet av kommunikation konstant och verkar till att fungera som personliga 
sociala manifestationer. Individer skapar och utvecklar sina egna personliga 
”sällskapsportföljer” via digitala möjligheter. 

Mätning av cyberinteraktivitet 
Sally McMillan (Berglez & Olausson 2009, s. 167-168) har tagit fram en modell för att mäta 
cyberinteraktivitet utifrån variablerna användarkontroll och kommunikationsriktning. 
Användarkontrollen kan antingen vara låg eller hög och kommunikationsriktningen kan 
antingen vara enkelriktad eller dubbelriktad.  

• En monolog karakteriseras av en enkelriktad kommunikation med låg 
användarkontroll, vilket är vanligt på många företags webbplatser.  

• Även återkoppling är enkelriktad kommunikation, dock med högre användarkontroll 
då användaren har möjlighet att svara sändaren. Exempel på detta är e-postlänkar på 
webbplatser. Det finns dock ingen garanti att sändaren kommer att svara.  

• Till skillnad från de två ovanstående utgörs en mottaglig dialog av en möjlig 
tvåvägskommunikation. Användarkontrollen är dock låg då sändaren har den 
viktigaste kontrollen över kommunikationen, som vid e-handel.  

• Hög användarkontroll och dubbelriktad kommunikation möjliggör ömsesidig dialog. 
Denna typ av kommunikation förekommer på chattar och olika forum där samtliga 
deltagare kan delta i dialogen genom att både och läsa och skriva det som sägs 
(Berglez & Olausson 2009, s. 167-168). 

Olika betydelser av interaktivitet 
Enligt Ulf Buskqvist (i Berglez & Olausson, 2009) kan begreppet interaktivitet ha flera olika 
betydelser. I betydelsen som teknologisk egenskap kan interaktivitet mätas genom att se hur 
stort utrymme tekniken ger användaren att själv påverka innehållet som producerar. Den som 
producerar det tekniska mediet är alltid den som har makten över interaktiviteten i detta 
avseende då det är producenten som avgör hur stort utrymme som ges till användaren.  
 Interaktivitet i betydelsen som upplevelser hos medieanvändare lägger fokus på den 
psykologiska aspekten. Här studeras användarnas upplevelser och känslor kring kontroll och 
bekräftelse vid kommunikation, vilket påverkar hur hög graden av interaktivitet uppfattas. 
Med andra ord är det användaren som har makten att avgöra huruvida en medieteknik är 
interaktiv eller inte (Buskqvist i Berglez & Olausson 2009, s. 160-164). 
 

2.1.2 Informatörens och kommunikatörens roll 
Larsson och Rosengren (1995) beskriver hur informatörsrollen inom den offentliga sektorn 
förändrats över tid. På 1970-talet arbetade man uteslutande med samhällsinformation då det 
endast handlade om att föra ut myndighetens budskap till medborgarna. Ur denna enkelriktade 
roll växte informatören till att fungera som en slags tolk mellan myndigheten och 



  

 

  
14 (49) 

 

medborgarna och började alltmer likna en länk mellan de båda samtidigt som kraven på den 
interna informationen ökade. Alltmer började kommunikationsbegreppet bli strategiskt och 
fungera som ett styrinstrument för hela organisationens utveckling. Detta har i sin tur lett till 
att många informationsavdelningar delats upp med en informationschef i nära relation med 
ledningen samt kommunikatörer längre ut i verksamheten som för dialogen med 
medborgarna. Dessa blir då måna om att ur sina nya perspektiv alltmer sträva efter att arbeta 
med att marknadsföra sin avdelnings verksamhet och produkt istället för det totala förtroendet 
för myndigheten (Larsson & Rosengren 1995, s. 18-20).  
 
Enligt Mats Heide och Charlotte Simonsson (i Larsson red 2002, s. 182-186) har informatören 
traditionellt setts som en person vars uppgift främst är att se till att en lednings budskap skall 
transporteras till mottagare på ett så effektivt sätt som möjligt. Transmissionssynen på 
kommunikation har uteslutande haft ett sändarperspektiv med fokus på formulering och 
spridning av budskap, att anamma nya tekniska hjälpmedel för att överföra budskapen samt 
att arbeta med struktur och effektivisering av dess planering. Detta är enligt Larsson ett 
förlegat och alltför ensidigt synsätt på både kommunikationen i sig, men också på den 
yrkesroll som arbetar med den. Han menar att denna så kallade transmissionssyn gör att man 
felaktigt lägger alltför stor kraft på nya tekniklösningar och medium som lösningen på alla 
sina kommunikationsproblem. Medieforskaren James E. Carey har föreslagit ett alternativ till 
denna syn som istället grundar sig på ett kulturellt perspektiv på kommunikation där 
kommunikationen i sig är ett medel för gemenskap och sammanhållning inom en grupp 
(Heide & Simonsson i Larsson red 2002, s. 182-186). 
  
Informatörsrollen rör sig inom fyra dimensioner som utgörs av en relationell, en 
organisatorisk, en professionell samt en etisk dimension. Dessa dimensioner är de som 
informatören har att förhålla sig till i sitt yrkesmässiga utförande. Rollen i sig kan numera 
sägas befinna sig mellan organisationen och dess omvärld eftersom den fungerar som en slags 
informationsmäklare åt båda hållen (Larsson 2008, s. 308-309). Monika Kraft och Pelle 
Strandberg (2006) säger att informatören som arbetar inom den offentliga sektorn sitter i en 
utsatt position mellan medborgarnas krav, politikernas löften och mediernas granskning. De 
påstår också att informatören har liten makt i det byråkratiska systemet 

Mediestrategier 
Issues management har som mål att proaktivt eller reaktivt hantera kontroversiella frågor 
innan de hinner skada anseendet hos organisationen. Det innebär att i så god tid som möjligt 
upptäcka frågor och aktörer som kan tänkas påverka organisationens verksamhet och direkt 
kunna göra en kommunikativ insats för att på ett så bra sätt som möjligt hantera situationen 
(Palm 2006, s. 109-112). Detta kan jämföras med mer traditionell transmissionssyn av att 
organisationen själva processar ut budskap genom förarbete av analys och planering, 
genomförande implementering och efteråt en utvärdering av insatsen, något som används 
inom marknadsföring (Kotler 2001, s. 77).  
 
För att försöka påverka maktbalansen i samhället finns flertalet mediestrategier som kan 
användas av alltifrån företag inom näringslivet till politiska intresseorganisationer. En av 
dessa mediestrategier är organisk tillväxt som har sin grund i informationsspridning via 
nätverk. Man försöker nå ut till personer, så kallade opinionsbildare, som påverkar andra i sin 
sociala omgivning som i sin tur sprider vidare till ännu fler och så vidare. Varaktigheten i ett 
projekt som tillämpas genom organisk tillväxt kan pågå nästan hur länge som helst och har ett 
mer långsiktigt perspektiv än andra medievalstrategier (Palm 2006, s. 76). 
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2.2 Makten och offentligheten – ett makroperspektiv 
Makt kan bara utövas genom olika former av handlingar och möten vilket gör det till ett 
socialt fenomen, både när det gäller institutionella politiska handlingar och vardaglig möten 
mellan människor (Thompson 2001, s. 21-23). Thompson har i sina analyser tagit fram fyra 
huvudsakliga grundtyper av makt; ekonomisk makt, politisk makt, tvångsmakt och symbolisk 
makt. Dessa fyra typer av makt är överlappande och ömsesidigt beroende av varandra. 

• Ekonomisk makt innefattar materiella och finansiella resurser som i ett modernt 
samhälle främst innehas av företag i form av arbetskraft, maskiner och kapital. 

• Politisk makt handlar om relationer mellan människor och förmågan att kunna påverka 
och organisera dessa. Politisk makt förknippas främst med staten och 
förvaltningspolitiska organisationer och dess förmåga att kunna reglera lagar som i sin 
tur påverkar relationer mellan människor. Bakom staten och makten att reglera lagar 
står de politiska partier som har valts fram för att sköta dessa uppgifter. 

• Tvångsmakt handlar om att styra genom våld, hot eller begränsat handlingsutrymme. 
Denna typ av makt utövas främst av polisen, försvarsmakten och kriminalvården i ett 
modernt samhälle. 

• Symbolisk makt handlar om symbol- och meningsproduktion och här har teknologiska 
resurser en stor del i maktkampen. Chansen att kunna påverka många genom 
masskommunikation ökar ju mer avancerad informations- och kommunikations-
teknologi som används (Thompson, 2001, s. 25-29). 

 

2.2.1 Den borgerliga offentligheten 
I sin bok om den borgerliga offentligheten beskriver Habermas (2003) den historiska 
framväxten av den offentliga debatten kring 1700-talets början. Han konstaterar att det 
borgerliga samhället kan delas in i stat, eller offentlig myndighet, och en privat sektor. 
Definitionen har varit grundad på ekonomiska faktorer samt vilka roller de innehar i 
medborgarnas sociala liv där den privata sektorn har utgjorts av marknadsliberala krafter och 
utbytesekonomiska tillämpningar som handel mellan olika intressen och samhällsgrupper. 
Denna sektor menar Habermas har i ett historiskt perspektiv också bidragit till framväxten av 
kommunikationer och utvecklingen av sociala mötesplatser. Habermas ansåg dock att 
indelningen mellan offentlig och privat sektor inte var tillräcklig för att förklara de olika 
sociala områden samhällets medborgare rörde sig inom. Framför allt behövdes den privata 
sektorn fler nyanser för att belysa alla sociala delområden som ingick i den alltmer deltagande 
medborgarens liv. Den privata sektorn innefattade inte bara en ekonomisk sfär för produktion 
och handel utan också en intimsfär för det allra mest privata som familj, känslor och 
medborgarens inre funderingar och det är härifrån som Habermas menar att humaniteten har 
sin genuina plats. Därmed delade Habermas upp den privata sektorn i två sfärer för att skilja 
det intima från det ekonomiska i människans sociala verklighet.  
 Habermas beskriver hur den privata sektorn, med framför allt den marknadsliberala 
socialsfären, har gjort intrång i den offentliga myndighetens sfär genom att inbegripa och 
tillhandahålla sådant som tidigare tillhört den offentliga sektorn. Likaså beskriver Rune 
Premfors (2009, s. 306-307) hur man inom svensk förvaltning i modern tid alltmer närmat sig 
marknadsekonomiskt tankesätt och en medvetenhet om ekonomisk effektivitet istället för 
utgiftspolitik. Den borgerliga offentligheten hamnar enligt Habermas till slut som ett eget 
socialt område som består av de sociala institutioner där medborgarna i egenskap av 
privatpersoner samlas inom ett publikum med möjlighet till offentlig diskussion och kritiskt 
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resonemang. Detta utgör enligt Habermas den allmänna opinionen (Habermas 2003, s. 225-
232). 
 
Habermas historiska utredning om framväxten av den borgerliga offentligheten med 
medborgarna i centrum bekräftas i den svenska förvaltningspolitikens moderna utveckling där 
”kvalitet” har blivit ett förvaltningspolitiskt ledord. Detta innefattar alltifrån insyn, öppenhet 
och offentlighetsprincipen. Medborgarperspektivet och allmänintresset är idag utgångspunkt 
för den svenska förvaltningspolitiken (Premfors 2009, s. 306-308). Habermas lade därmed 
grunden för teorin om den deliberativa demokratin som beskriver en fokus på 
argumentationen och samtalets betydelse för ett demokratiskt samhälle. Han anser att 
kommunikationen mellan medborgarna är den viktigaste faktorn för hur ett samhälle formas 
(Habermas 2003). Detta i sin tur skiljer sig ifrån den representativa demokratin som innebär 
överlåtandet till andra att genom val föra vår talan, vilket Premfors (2009, s. 24) beskriver 
som den enda möjliga och önskvärda modellen för demokrati. Habermas förklarar i en 
intervju att samhället inte bara är beroende av nya teknologier som i sin tur föder nya 
teknologier utan att samhället till störst del är beroende av kontinuitet i återskapandet och 
rekonstruktionen av sina egna traditioner och att dessa traditioner i sin tur ger oss en viss 
föreställning om hur människan skapar sin plats i samhället (Jürgen Habermas Interview, 
2007).  
 

2.2.2 Kommunikativ makt 
Kommunikation är en handling och därför också makt. Detta är ett grundantagande i flertalet 
teorier om hur vi påverkas av kommunikation och hur vi kan påverka andra genom att 
kommunicera på olika sätt. Begreppet makt rör sig på flera olika nivåer i samhället och inom 
gemenskaper hos de individer som utgör det. Vårt sociala liv består av olika individer som 
strävar mot olika mål inom ramarna för den kontext man befinner sig i. Dessa ramar kan man 
kalla för interaktionsfält och beskriver de komplex av omständigheter inom vilka vi kan agera 
och som förser individer med olika böjelser och möjligheter. Vilken position och vilka 
resurser man har tillgång till inom dessa interaktionsfält påverkar hur stor makt varje individ 
innehar. Individer som har positioner där de förfogar över väldiga resurser har möjlighet att 
utöva stor makt medan de med tillgång till få resurser har mindre möjlighet. Vissa positioner i 
samhället ges en stabil grund att utöva makt från genom att de institutionaliseras, vilket 
innebär att de omsluts av regler, resurser och sociala relationer (Thompson 2001, s. 21-23).  
 
Den allmänna opinionen som Habermas (2003, s. 225) beskrev står i relation till och påverkas 
av publiciteten, men nödvändigtvis inte i att följa dess direkta uppsåt. Publiciteten kan därför 
verka med helt olika funktioner, dels av att vara kritisk och dels av att verka manipulativt. 
Enligt Kent Asp, professor i journalistik, ingår det på samhällsnivå tre huvudaktörer i en 
bytesteori av kommunikativ makt i det politisk-analytiska perspektivet. De tre aktörerna är 
medierna, politikerna och publiken (Berglez & Olausson 2009, s. 25-26). Med medierna 
menar Asp massmedierna. Vi anser att vi i vår studie även kan byta ut politikerna mot 
myndigheten då dessa har samma relation till massmedierna. I denna bytesteori kan makten 
delas upp i tre olika maktrelationer: 

1. Massmedierna har makten över myndigheten då det är massmedierna som avgör 
vilken information som vidarebefordras till publiken i form av uppmärksamhet för 
nyheter och politiska frågor. 
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2. Myndigheten har makten över massmedierna då det är myndigheten och de anställda 
informatörerna som tillhandahåller information och därmed avgör vad massmedierna 
kan skriva om. 

3. Massmedierna har makten över publiken då medierna ses som den primära 
informationskällan och därmed utgör grunden för vilka ämnen som sätts på agendan 
och vilka diskussioner som förs i samhället. Genom detta påverkas även kunskap och 
attityder hos publiken. 

Asp anser även att makten har förskjutits till journalister och andra medieaktörer och att det 
därmed finns tendenser till en mediekrati. Dessa åsikter grundar sig på undersökningar som 
Asp har gjort kring valrörelser från 1970- och 80-talet (Berglez & Olausson 2009, s. 26-27). 
Enligt Berglez och Olausson stämmer denna syn på mediemakt även överens med Max 
McCombs och Donald Shaws Agenda setting theory, vilken också verkar stämma bra med 
Habermas tankar om den allmänna opinionen. McCombs och Shaws teori går ut på att 
massmedierna, genom att välja vad de rapporterar om, fungerar som agendasättare och på så 
sätt bestämmer vad medborgarna ska läsa, ha åsikter om och diskutera i sin vardag. Teorin 
grundar sig på att de professionella medierna har makten över vad samhället genom andra 
medier behandlar och bekräftar sina uppfattningar om, men att de i väldigt liten utsträckning 
påverkar vad vi ska tycka (Severin & Tankard 2010, s. 220).  
 
Parallellt och till viss del som en djupare förklaring bakom dessa teorier om kommunikativ 
makt står uses and gratifications approach där Werner J. Severin och James W. Tankard 
(2010, s. 293-296) beskriver vad Elihu Katz menade när han första gången myntade uttrycket 
redan 1959. Katz vände sig emot den då traditionella synen på det utpräglade 
sändarperspektivet och processteorierna om masskommunikationens förmåga till övertalning. 
Han menade att den väsentliga frågan att ställa inom kommunikationsvetenskapen inte alls 
var ”vad gör medierna med folket?”, en fråga som nästan all forskning fram till dess hade 
utgått ifrån, utan istället ”vad gör folket med medierna?”, en fråga som ännu idag präglar 
medieforskningen.  
 

2.3 Forskningsöversikt 

2.3.1 Medborgardialog, kommunikation och social kompetens 
I kandidatuppsatsen ”Medborgardialog, kommunikation och social kompetens” undersöker 
författarna Jessica Fransson och Lisa Härdne från Karlstad universitet varför kommuner ska 
använda sociala medier. I sin slutsats skriver de att kommunerna ser sociala medier som ett 
demokratiskt forum samt ger sina kommuninvånare möjlighet att få insyn och kunna påverka 
kommunens verksamhet. De säger också att det är viktigt för kommuner att följa med den 
kommunikativa utvecklingen och att kommunicera i tiden samt finnas där medborgarna finns 
(Fransson & Härdne, 2011).  
 

2.3.2 Medborgarnas röster – Studier av Internet som politisk offentlighet 
I sin doktorsavhandling från Örebros universitet om ”Medborgarnas röster – Studier av 
Internet som politisk offentlighet” undersöker Ulf Buskqvist vad webben innebär för 
medborgarnas deltagande och möjligheter att komma till tals i den politiska offentligheten. I 
en av sina slutsatser skriver Buskqvist att sociala webbplatser uppmuntrar till deltagande och 
gemenskap samt att webbteknikens potential att främja den deliberativa demokratin är större 



  

 

  
18 (49) 

 

än övriga medietekniker. Han påtalar dock att det inte bara räcker med teknik för att realisera 
det offentliga rummet. Webbplatserna som de var utformade då avhandlingen skrevs 
begränsade en hel del av offentlighetens fulla betydelse. Dels var de inte tillgängliga för alla, 
men främst låg begränsningen i kontroll från särskilda grupper eller företag.  
 Han undersöker också hur ”kommunikationen” förs via dessa medier av olika 
intressegrupper och kommer fram till att medieföretag och politiska partiers intresse främst är 
att sprida färdiga budskap för att marknadsföra sig, men helst undviker interaktion med sina 
besökare. Han säger att de vill synliggöra, men inte öppna upp och inkludera (Buskqvist, 
2007). 
 

2.3.3 Sociala medier och politiskt engagemang 
Användningen av sociala medier ökar. Enligt Gustafssons och Höglunds siffror från 2010 har 
användningen av sociala medier stigit konstant sedan 2007 och ökar mest bland unga, men 
även bland äldre om än något saktare. Nära 90 % av Sveriges 1980-talister använder sociala 
medier varje vecka. I den så kallade ”Internetgenerationen” som innefattar personer födda 
mellan 1977-1994 använder 84 % sociala medier varje vecka och av dem är 91 % aktiva 
genom att läsa, skriva och kommentera inlägg. En annan skillnad som är värd att 
uppmärksamma är den mellan män och kvinnor. Enligt Gustafsson och Höglund är det en 
större andel kvinnor än män som både använder, uppdaterar och kommenterar, oavsett 
åldersgrupp (Gustafsson & Höglund i Holmberg, Weibull & Oscarsson [red], 2011).  
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3 Metod 
 

I detta kapitel berättar vi om hur vi har gått tillväga när vi har genomfört vår undersökning. 
Vi går först igenom vilket material vi har jobbat med. Därefter redovisar vi för vilka metoder 
vi har valt för insamling och analys av materialet, samt varför vi har valt dessa metoder. 

 

3.1 Förarbete 
Vi började tidigt i planeringen att intressera oss för studiet av sociala medier och myndigheter. 
Då dessa företeelser går att studera på flera olika sätt och ur flera aspekter valde vi att 
kontakta en informationssamordnare (hen har även titeln förvaltningsinformatör), verksam vid 
en av Kalmar kommuns förvaltningar, som redan tidigare hade lagt ut en önskan om att 
studenter skulle skriva sitt examensarbete kring förvaltningen och sociala medier. Vi ansåg att 
vi med hjälp av hen kunde strukturera upp ett tydligare mål med vår forskning. Hen blev 
därmed en informant i vårt arbete då vi till stor del utgick från den information och de 
upplysningar vi fick från hen.  
 
Skillnaden mellan en informant och en respondent är att informanter ger sak- och 
bakgrundsupplysningar, medan respondenter ger sin syn och uppfattning i frågan (Larsson i 
Ekström & Larsson 2000, s. 52). En person kan inneha båda rollerna, men då 
forskningsuppdraget i viss utsträckning kom från informationssamordnaren valde vi att enbart 
använda hen som informant. 
 

3.1.1 Urval 
I urvalsprocessen gäller det att välja respondenter vars svar uppfyller ändamålet med studien 
och därför beror urvalstekniken på studiens syfte (Larsson i Ekström & Larsson 2000, s. 56). 
Då vi använde oss av informationssamordnaren som informant utgick vi från hens kontakter 
vid urvalet, det blev ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att man får kontakt 
med nästa person via den första personen och så vidare (Larsson i Ekström & Larsson 2000, s. 
58). Via den kedjan hittade vi till slut respondenter på olika avdelningar inom förvaltningen 
som vi ansåg kunde svara på de frågorna vi hade. 
 
I uppsatsen har vi valt att låta samtliga respondenter vara namnlösa och dölja deras identiteter 
så gott det går. Respondenterna består av informationschefen för Kalmar kommun, en 
informatör på Kalmar kommuns informationsenhet samt tre personer från olika avdelningar 
inom förvaltningen som använder Facebook i sin yrkesroll. De tre personerna från de olika 
avdelningarna har vi valt att referera till som kommunikatörer i studien då samtliga använder 
Facebook för att kommunicera med medborgare, men inte är informatörer i den bokstavliga 
bemärkelsen.  
 

3.2 Fallstudie 
Vår uppsats är en fallstudie av en förvaltning inom Kalmar kommun. Vi valde att utföra en 
fallstudie då ”fallstudier ger unik kunskap om bland annat organisatoriska och politiska 
fenomen, speciellt när det gäller frågor om ’how’ och ’why’” (Larsson i Ekström & Larsson 
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2000, s. 53). En fallstudie försöker belysa ett fall från flera håll genom att använda olika typer 
av källor och därigenom skapa täta beskrivningar. Att försöka belysa det specifika i det 
enskilda fallet är dock bara en del av forskningen. Det är även av vikt att försöka hitta 
generella strukturer och mönster som kan urskiljas i det specifika fallet och därmed anknyta 
till befintlig forskning (Ekström & Larsson 2000, s. 17).  
 
Fallstudien genomfördes genom att utföra kvalitativa intervjuer med fem respondenter vid 
sammanlagt fyra olika tillfällen. Tre av respondenterna intervjuades enskilt och två 
intervjuades tillsammas, på eget initiativ. Intervjuerna skedde via personliga möten då detta 
underlättar studien om man ”söker människors uppfattningar och värderingar om 
sammansatta fenomen” (Larsson i Ekström & Larsson 2000, s. 54). 
 

3.2.1 Personliga intervjuer 
Intervjuer i samtalsform är något som har funnits med länge och har en lång tradition inom 
humaniora. Personliga intervjuer bör enligt Larsåke Larsson (i Ekström & Larsson 2000, s. 
49-50) användas om studien exempelvis gäller en specifik händelse, relationer inom en 
organisation eller synen på kommunikationen inom organisationen. Genom att använda sig av 
personliga intervjuer skapas möjligheten att få veta människors personliga uppfattningar utan 
påverkan från utomstående. Då vi ville undersöka hur kommunikationen via Facebook 
uppfattades inom olika delar av förvaltningen ansåg vi därför att personliga intervjuer var den 
bästa metoden.  
 
Syftet med personliga intervjuer är att genom dialog och ”förhandling” få insikt i 
respondentens erfarenheter. Även termen samtalsintervju kan användas, men då det oftast 
uppstår en ojämnvikt i informationsutbytet är detta begrepp något missvisande. I en personlig 
intervju uppmanas dock intervjuaren att delge sina åsikter och synpunkter under intervjun för 
att på detta sätt skapa ett samspel med respondenten (Larsson i Ekström & Larsson 2000, s. 
51). Med detta i åtanke lät vi respondenterna tala fritt utifrån de öppna frågorna som vi 
ställde, samtidigt som vi emellanåt kom med egna kommentarer eller instick för att underlätta 
flytet i konversationen. Vid dessa typer av undersökningar är det av vikt att komma in på 
djupet hos respondenten, speciellt om studien handlar om någon typ av maktaspekt (Larsson i 
Ekström & Larsson 2000, s. 51-52). 
 

3.2.2 Förberedelser 
När vi bokade intervjuerna uppskattade vi intervjutiden till cirka en timme. Detta räckte gott i 
tre av fallen då dessa intervjuer tog cirka 40 minuter. Den fjärde intervjun tog cirka 70 
minuter. Vi hade även förberett oss med en ljudinspelare som vi använde under samtliga 
intervjuer, vilket är ett standardverktyg vid denna typ av intervjuer enligt Larsson (i Ekström 
& Larsson 2000, s. 60). 
 
Larsson (i Ekström & Larsson 2000, s. 69-70) menar att förkunskaper hos intervjuaren är 
viktigt för att kunna utföra en framgångsrik intervjuundersökning. Dessa förkunskaper hade vi 
införskaffat på flera olika sätt: 

• Samtal med informationssamordnaren som informerade oss kring vissa diskussioner 
och frågor som kommit upp i samband med implementeringen av Facebook. Hen 
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berättade även att det fanns varierad kunskap och kännedom kring Facebook och 
användningen av Facebook bland personalen inom förvaltningen. 

• Vi läste de riktlinjer som e-delegationen skapat för myndigheters användning av 
sociala medier samt de riktlinjer som Kalmar kommun hade tagit fram kring 
användningen av sociala medier inom kommunen. Vi läste även andra kommuners 
riktlinjer kring sociala medier för att få en bredare kunskap kring hur dessa kan se ut 
och hur de kan skilja sig åt mellan de olika kommunerna. Vi valde att läsa 
Hässleholms kommuns riktlinjer då Hässleholms kommun och Kalmar kommun är 
ungefär lika stora invånarmässigt. Vi valde att läsa Katrineholms kommuns riktlinjer 
då Katrineholms kommun tidigare har prisats för sin användning av sociala medier i 
form av SMIOS award (Ability Partner, u.å.). 

• En stor del inhämtning av relevanta teorier samt tidigare forskning skedde för att 
skapa en grund att bygga vår forskning, och vår intervjumall, på. 

 

3.2.3 Frågestrategi 
Enligt Larsson (i Ekström & Larsson 2000, s. 55) är en personlig intervju oftast 
halvstrukturerad eller riktat öppen och utgår från de teman som undersöks i studien. Innan vi 
genomförde intervjuerna tog vi därför fram en intervjumall som vi hade som underlag inför 
varje intervju (se Bilaga 1). Intervjumallen bestod av cirka 30 semistrukturerade frågor som 
var indelade i olika teman. Antalet frågor i intervjumallen skiljde sig lite åt beroende på 
vilken respondent vi riktade oss till. När vi exempelvis talade med informationschefen hade vi 
frågeställningar som inte berörde kommunikatörerna på de olika avdelningarna. 
 
Vi använde oss av en samtalsordning under intervjun, vilket innebär att man inte låser sig till 
intervjumanualens ordning (Larsson i Ekström & Larsson 2000, s. 61). Flera av frågorna 
besvarades under tiden respondenterna talade fritt och frågorna behövde därför inte uttalas 
specifikt. Under intervjuerna varvade vi mellan öppna och strukturerade frågor för att både få 
breda svar och något mer detaljerade svar när det behövdes. Detta går i linje med Larssons (i 
Ekström & Larsson 2000, s. 59) rekommendationer att inleda med en vid fråga för att därefter 
ha följdfrågor för att få en fylligare berättelse. 
 

3.2.4 Transkription 
”En intervju ska skrivas ut så snabbt som möjligt efter genomförandet” skriver Larsson (i 
Ekström & Larsson 2000, s. 64). Med detta i åtanke transkriberade vi därför intervjuerna 
under samma dag som de hade genomförts. Larsson menar att man inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen brukar kunna utesluta delar av intervjun som är ovidkommande 
för analysen vid transkriptionen. Vi har dock redigerat utsagorna mycket varsamt för att 
kunna återge citaten så korrekt som möjligt, samtidigt som vi gjort texten mer läsbar. 
 

3.3 Analys av empiri 
Vi har valt att dela upp vår studie i mikro- och makroperspektiv. I analysen börjar vi med att 
se empirin ur ett mikroperspektiv. Vi låter sedan empirin fungera som argument för att stärka 
våra mikroperspektivsteorier för en vidare analys och diskussion ur ett makroperspektiv. Vi 
har därför valt att lägga analysen och diskussionen i samma kapitel. 
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3.4 Metoddiskussion 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att vara kritisk till sitt eget förfarande. För att 
belysa eventuella brister och för att förklara vårt val av metod har vi tagit upp dessa i denna 
metoddiskussion. 
 

3.4.1 Val av teorier 
I teoriavsnittet har vi utgått från teorier som vi anser passar in på det vi har velat undersöka. 
Då sociala medier är en relativt ny företeelse har vi dock känt att det emellanåt har saknats 
relevanta teorier inom just det området. Därför har vi även använt oss av Forrester Research. 
Trots att Forrester Research inte har en akademisk grund har vi valt att ta med deras 
undersökning då den används av flera stora företag. 
 

3.4.2 Forskningsetik 
Under vår studie har vi försökt hålla oss till Vetenskapsrådets (2011) rapport om god 
forskningssed. Vetenskapsrådet tar upp fyra viktiga begrepp som bör beaktas och även skiljas 
på vid forskning. 

• Sekretess gäller enbart handlingar som faller under offentlighets- och sekretesslagen. 
Detta begrepp är inget som har berört vår studie då det vi har undersökt har varit av 
den natur att det som har avhandlats går under offentliga handlingar.  

• Tystnadsplikt är något som följer på sekretessbelagt material. Tystnadsplikt kan även 
förekomma utan att materialet som undersöks är sekretessbelagt, men det har inte 
förekommit i vår studie är och därför inte något som vi har behövt ta med i våra 
beräkningar. 

• Anonymitet är inte heller något vi har kunnat använda oss av då vi har använt oss av 
personliga intervjuer och det därmed har varit omöjligt för oss inte få någon 
information om våra respondenter. 

• Konfidentialitet är däremot ett begrepp som vi har tagit hänsyn till.  Vi har skyddat 
våra respondenters identiteter i den mån det har varit möjligt och enbart hänvisat till 
deras position inom myndigheten. Detta har vi dels gjort för att skydda 
respondenternas integritet och eventuella konsekvenser som kan uppstå för 
respondenterna på grund av deras uttalanden, men även då vi har ansett att det inte är 
relevant för studien att förklara exakt vilka individer det är som har uttalat sig. Vi 
anser att det är mer intressant att studera likheter och skillnader i svaren mellan de 
olika yrkesrollerna istället för att lägga fokus på individnivå. Innan intervjuerna 
genomfördes meddelade vi kommunikatörerna att deras deltagande skulle behandlas 
konfidentiellt då detta bidrar till förtroende och öppenhet enligt Larsson (i Ekström & 
Larsson 2000, s. 72). Några av våra respondenter ansåg att det inte är nödvändigt att 
hålla uppgifterna konfidentiella och detta håller vi med om till viss del då vår studie 
rör en myndighet och vissa uppgifter därmed faller under offentlighetsprincipen. Vi 
ansåg dock att det kunde vara viktigt då studien bland annat behandlar den interna 
kommunikationen och maktstrukturer inom Kalmar kommun, vilket kan vara känsliga 
ämnen att diskutera. 

Innan vi genomförde studien såg vi även till att få informerat samtycke från respondenterna. 
Enligt Vetenskapsrådet bör respondenten informeras om syftet med och den övergripande 
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planen för forskningen, vilka metoder som kommer att användas, följder och risker som kan 
uppkomma i samband med forskningen samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst (Eriksson, 2012). Vi gav respondenterna delar av denna information skriftligt i 
samband med att vi bokade intervjuerna och kompletterande muntlig information på plats 
innan själva intervjuerna startade. 
 Vi har även tagit nyttjandekravet i beaktning vilket innebär att uppgifter som samlats in om 
enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). 
 

3.4.3 Reliabilitet 
Det finns mycket kritik mot kvalitativa intervjuer som metod och Steinar Kvale (1997, s. 257-
261) har listat tio vanligt förekommande invändningar, samt argument mot dessa 
invändningar. Som vi skrev tidigare anser Larsson (i Ekström & Larsson 2000, s. 50) att 
personliga intervjuer rekommenderas om man vill få fram personliga uppfattningar enskilt 
utan att dessa påverkas av någon annan. Detta berörs även av Kvale som skriver att en av 
punkterna är att ”den kvalitativa forskningsintervjun inte är trovärdig, utan snedvriden” 
(Kvale 1997, s. 258). Med detta menas att förväntningarna från både forskarnas och 
respondenternas förväntningar på intervjun kan påverka resultatet. Detta är ett exempel på hur 
reliabiliteten av en undersökning kan påverkas. Reliabilitet kan enkelt förklaras som 
tillförlitlighet, det vill säga att mätningar är korrekt utförda. Det kan röra sig om allt från att 
ha ett representativt urval till att kodningen av resultatet gjorts på korrekt sätt (Thurén 2007, s. 
26). För att öka reliabiliteten valde vi att vara närvarande båda två vid samtliga intervjuer. På 
det sättet kunde vi i större utsträckning undvika att undersökningen påverkades av egna 
misstolkningar mellan oss som forskare och respondenterna. Att vara närvarande båda två 
blev en typ av reliabilitetsförstärkande åtgärd. 
 En annan eventuellt reliabilitetsförminskande händelse inträffade vid en av intervjuerna. 
Vid intervjun hade vi två respondenter närvarande, informationschefen och informatören. 
Detta var något som vi själva inte var förberedda på då vi enbart hade bokat intervjun med 
informationschefen och det var hens eget beslut att ta med informatören vid intervjun. Då vi 
inte kände att vi kunde stoppa intervjun på grund av den saken utan att riskera att relationen 
mellan oss och informationschefen påverkades till det sämre valde vi att genomföra intervjun 
ändå. Risken med att ha två respondenter närvarande är just det som vi nämnde ovan, att de 
personliga uppfattningarna riskerar att påverkas av att någon annan är närvarande. Vi märkte 
dock snabbt att de två respondenterna var väldigt samspelta och vi fick en känsla av att de 
båda två uttryckte sina uppfattningar öppet och obehindrat. I efterhand anser vi inte att det var 
ett problem att ha dessa två respondenter närvarande under samma intervju, men vi hade ändå 
föredragit att intervjua respondenterna en och en för att öka reliabiliteten. 
  
Vid valet av respondenter diskuterade vi huruvida reliabiliteten påverkades på grund av 
urvalsmetoden. Då vi fick rekommenderade namn av informationssamordnaren kan detta 
antas påverka reliabiliteten negativt, då det fanns en risk att informationssamordnaren valde 
att ge oss namn på personer med samma åsikter som hen. De namn vi fick var dock bara 
rekommendationer på personer vi skulle kunna kontakta för att fortsätta med vår studie. 
Informationssamordnaren visste inte hur vi skulle hantera denna information och hen visste 
inte ens att vi skulle utföra intervjuer i vår studie. Samtliga namn som stod med på hens lista 
blev inte respondenter och samtliga respondenter stod inte heller med på listan. Därmed anser 
vi att reliabiliteten är hög även ur den aspekten. 
 
En annan vanlig kritisk invändning mot kvalitativa forskningsintervjuer är enligt Kvale (1997, 
s. 258) att ”den kvalitativa intervjun inte är tillförlitlig, utan bygger på ledande frågor”. Vi 
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försökte i största möjliga mån att undvika att uttrycka våra egna personliga åsikter i 
sakfrågorna utan att vara opersonliga, då det finns en risk att intervjuaren påverkar 
respondenten att säga saker som hen inte menar (Larsson i Eriksson & Larsson 2000, s. 61). 
Om vi ställde frågor med värdeladdade ord försökte vi även få med motsatsen, exempelvis 
”ser du någon fördel/nackdel med Facebook och i så fall vad?” istället för att enbart fråga 
”vad är fördelarna med Facebook?” eller tvärtom. 
 

3.4.4 Validitet 
När man mäter en undersöknings validitet innebär det att man säkerställer att mätningarna 
verkligen har mätt det som ska mätas (Thurén 2007, s. 26). I vår studie uppstod en bedömning 
av hur validiteten påverkas när vi transkriberade intervjuerna. Då vi anser att studiens 
frågeställningar inte besvaras genom att studera respondenternas språkbruk, tystnad eller 
andra icke verbala signaler valde vi att inte skriva ut alla ord, pauser och upprepningar som 
kunde noteras vid uppspelningen av intervjun. I det avseendet anser vi att vår transkription 
och därmed vår empiri fortfarande har hög validitet, trots att vi har valt att utesluta vissa delar. 
 En ytterligare aspekt där det går att diskutera studiens validitet är vid valet av 
respondenter. Vi anser att då samtliga respondenter använder Facebook i sin yrkesroll och 
arbetar inom olika områden i förvaltningen ger de tillsammans en nyanserad bild av hur 
Facebook används inom förvaltningen. En av respondenterna hade inte haft huvudansvaret för 
hens avdelnings Facebooksida under så lång period, men hade jobbat på avdelningen länge 
och kunde därför bidra med intressant information även ur den aspekten. 
 

3.4.5 Analysmetod 
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008, s. 537-538), som förespråkar ett reflexivt 
förhållningssätt till forskning, anser att empiriska resultat bör användas som argument i en 
diskussion mellan olika teoretiska ståndpunkter istället för entydiga bevis. De menar att 
empirins tunga bevisroll idag bör tonas ned då tolkningen är förhandlingsbar och tvetydig till 
sin karaktär. Med andra ord är empirin beroende av forskarens och subjektens tolkning av vad 
som är sant. Utöver empirisk förankring och trovärdighet menar Alvesson och Sköldberg att 
god forskning även bör präglas av öppenhet för tolkningens betydelse, kritisk reflektion över 
den kontext som forskningen sker i samt en medvetenhet om hur språket spelar en roll i hur vi 
tolkar vår omvärld. Dessa kriterier innebär att forskaren måste bredda sin syn och även beakta 
andra tänkbara tolkningar även om dessa inte nödvändigtvis väger lika tungt som den tolkning 
som forskaren förespråkar. Vår analys använder sig därför av empirin som argument i 
diskussionen där vi hoppas kunna belysa en ny problematik som kan ha uppkommit i 
samband med utvecklingen av nya digitala kanaler. 
 

3.4.6 Andra metoder? 
Vi anser att vi har valt den bästa metoden för att undersöka vår forskningsfråga. Om vi hade 
haft mer tid och resurser hade vi dock även gärna använt oss av en surveyundersökning till de 
anställda inom kommunen för att få en bredare bild av synen på Facebook inom kommunen. 
Om vi hade studerat flera förvaltningar hade vi även kunnat intervjua förvaltnings-
informatörer då dessa fungerar som en länk mellan förvaltningarna och informationsenheten. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redovisar vi den empiri vi har samlat in genom våra intervjuer. Empirin är 
uppdelad i mikro- och makroperspektiv då det är på detta sätt de olika delarna kommer att 
analyseras. 

 

4.1 Kanalen och kommunikatören – ett mikroperspektiv 
Under våra intervjuer upptäckte vi att Facebook är väldigt utbrett som arbetsverktyg inom 
förvaltningen som vi undersökte i Kalmar kommun. Hur man använder sig av Facebook 
skiljer sig dock något mellan de olika avdelningarna, samtidigt som det finns flera likheter i 
synen på Facebook. 
 

4.1.1 Kanalen och medieinnehållet 
En ny digital kanal 
De traditionella medierna och andra elektroniska kanaler används fortfarande enligt våra 
respondenter, men har i viss mån fått ge plats åt Facebook. Vid en jämförelse mellan 
avdelningarnas ordinarie hemsidor och deras Facebooksidor finns det tydliga skillnader då 
vissa avdelningar lägger mer vikt vid Facebooksidan än vid hemsidan. I en del fall ses 
hemsidan som den primära informationskällan och Facebook som ett komplement där man 
kan föra en dialog med medborgarna. I andra fall ses Facebook mer som en helhetslösning för 
båda information och dialog. 

Innan jag började vara på Facebook så mycket som jag är då var hemsidan 
kanalen och då var jag inne och kollade statistiken på den varje månad. Det gör 
jag inte längre, jag har tappat det i och med Facebook.  Sen har vi gjort om vår 
hemsida, så den är mycket bättre och mycket fräckare och allting nu, men jag är ju 
inte hälften så aktiv på den längre. (Kommunikatör A) 
 
Vår hemsida är ju ganska statisk, vilket de normalt sett är. Sen har ju kommunen 
en grafisk profil och en mall för hur det ska se ut, vilket gör att Facebook blir en 
domän som blir mer dynamisk och levande. /…/ Men på hemsidan står ju mycket 
mer. /…/ Det är ju viktigt att man underhåller den också, att den är aktualiserad 
och informativ. (Kommunikatör B) 

Kommunikatör B menade även att det är lättare att föra en dialog med medborgarna via 
Facebook än det är via hemsidan. I likhet med Kommunikatör B ansåg även Kommunikatör C 
att den grafiska profilen på kommunens hemsida är en begränsande faktor i vissa avseenden. 
Facebook ses som en friare plattform där det är lättare att nå en yngre målgrupp. 

På kommunens hemsida är det ganska strikt med vad man får göra, man får inte 
lägga upp klipp och bilder och det ska se ut på ett visst sätt. Man ville ha lite större 
frihet och just vända sig till ungdomar så då startade man Facebooksidan. 
(Kommunikatör C) 

Personlig kommunikation 
Kommunikatör A menade att Facebook inte har ersatt någon kanal när det gäller dialogen 
med medborgarna, utan att det snarare är en kanal som tillkommit jämte de andra kanalerna 
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som fortfarande används. Enligt Kommunikatör A är det fortfarande vanligt att medborgarna 
hör av sig via telefon och e-post, men att det däremot är skillnad på hastigheten mellan de 
olika kanalerna och att Facebook är det snabbaste sättet att kommunicera på då många 
medborgare har Facebook i sina mobiltelefoner. 

Jag använder mig nästan uteslutande av Facebook för det går fortast. Sen kan jag 
maila, idag till exempel gjorde jag båda delarna, om det är någon jag känner att 
jag måste vara säker på att få ett snabbt svar från och jag har mailadressen också. 
Då kan jag göra båda ibland./…/ Och då får man ju svar nästan direkt för de sitter 
ju med telefonen i handen.  (Kommunikatör A) 

Synen på huruvida personliga meddelanden ska skickas via Facebook eller inte ser dock olika 
ut inom olika avdelningar. Två anledningar till att inte använda Facebook som den primära 
kommunikationskällan när det gäller personlig kommunikation är på grund av osäkerheten 
som finns kring Facebooks livslängd, hur det arkiveras och kring vem som äger innehållet. 
Därför menar Kommunikatör B att de försöker styra tillbaka konversationen till e-mail om 
någon hör av sig via Facebook. 

Ibland dyker det upp förfrågningar, det kan ju vara någon som man inte har haft 
kontakt med som kommer in eller någon som man har kontakt med. Då brukar jag 
svara på mailen, liksom hoppa tillbaka. För det kan jag också tycka är en svaghet 
med Facebook att just idag är det ju en väldigt stor tjänst, men vem vet hur det är 
om fem år? Det kan ju till och med vara så att man en dag inte använder det och 
vad händer då med all kommunikation, alla mail som man använder i deras 
mailsystem? /…/ För jag vet att Facebook är inte för evigt. Det känns bättre att 
man har lite mer kontroll.  (Kommunikatör B) 
 
De har inga krav på att det ska finnas kvar eller någonting, det kan försvinna 
imorgon. Det är ju mycket det att vi inte kan lita på att de gör vårt jobb åt oss utan 
vi måste fortfarande ha ett ställe där vi kan styra allting. (Informatör) 

Dokumentering 
I riktlinjerna står det bland annat instruktioner kring hur kommunikationen som sker via 
Facebook ska dokumenteras. Enligt riktlinjerna bör alla webbplatser ”ögonblickförvaras” 
genom att en skärmdump görs av webbplatsen en gång per halvår. Även rutiner kring 
diarieföring är något som tas upp. Hur dessa rutiner följs varierar mellan respondenterna. Det 
verkar även finnas en del frågetecken kring vad som bör sparas och inte sparas. 

Vi har ju ingen diarieföring på så sätt att vi kopierar kommentarer eller så, utan 
det blir ju allmän handling här på vårt utrymme. Sen gör vi en skärmdump en gång 
i halvåret som vi skriver ut och dokumenterar. Enligt policyn för sociala medier 
som vi har ska det vara lätt sökbart, men vi skriver ju inte allting och sätter in. 
(Kommunikatör B) 
 
Jag känner inte till att vi har fått något den vägen och jag är inte helt hundra på att 
vi skulle komma ihåg att diarieföra det om det kom in, men nu kanske jag bara 
pratar för mig själv. Det tror jag att vi är dåliga på att veta, vad som ska 
diarieföras och inte. (Kommunikatör C) 

En av respondenterna säger även att de enbart sparar om det skulle uppstå någon konflikt eller 
liknande. Informatören säger dock att det är viktigt att inte stirra sig blind på kanalen utan 
istället fokusera på innehållet och ta beslut därefter. 
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4.1.2 Informatörens och kommunikatörens roll 
Implementeringen av Facebook som arbetsverktyg 
Hur implementeringen av Facebook sett ut skiljer sig mellan de olika avdelningarna. På vissa 
av avdelningarna har det funnits en officiell satsning på Facebook medan det på andra 
avdelningar mer har smugit sig in i verksamheten. 

Det smög sig in. Det var ju inte så att vi satt här och bestämde att ”imorgon 
öppnar vi Facebook-konto”, utan det bara blev så. (Kommunikatör A) 
 
Varje vecka har vi personalmöte, personalkonferenser. Då tog vi upp den här 
möjligheten med att använda Facebook, och det fanns ju ett intresse av det. 
(Kommunikatör B) 
 
Vi smög igång det, det gjorde vi. (Informatör) 

Även dialogen kring hur Facebook skulle användas skiljde sig åt. Endast en av 
respondenterna, Kommunikatör B, säger att de hade en gemensam genomgång av Facebook 
för personalen. De andra avdelningarnas personal hade med sig kunskap sedan tidigare då 
personalen hade egna Facebookprofiler. 

Då tog vi upp det i samband med de här mötena och sen bestämde vi oss för att jag 
skulle hålla en genomgång. Då bokade vi lokaler och tid och så gick vi igenom med 
alla hur man kan använda Facebook. (Kommunikatör B) 
 
Vi trevade också, ”vad ska vi göra här?” och ”vad vill vi?” och höll på parallellt 
med de riktlinjerna. (Informationschef) 

Det som dock är detsamma inom samtliga avdelningar är att initiativet kom från den egna 
avdelningen, vare sig det var en enskild individ som förspråkade Facebook eller om det fördes 
diskussioner mellan flera kollegor. I vissa fall kom uppmuntran utifrån, men beslutet togs 
inom den egna avdelningen utan yttre påtryckningar. Att personalen hade privata 
Facebookprofiler var bidragande faktorer i samtliga fall. 

Stöd från kommunledningen 
Enligt informationschefen är användningen av Facebook något som uppmuntras, så länge det 
finns ett tydligt syfte och en viss planering kring hur det ska användas. Det måste även synas 
att det är Kalmar kommun som är avsändare genom att låta Kalmar kommuns logga finnas 
med på Facebooksidan eller genom att hålla sig till Kalmar kommuns grafiska profil i den 
mån det är möjligt. Att Facebook som arbetsverktyg uppmuntras framgår även vid 
intervjuerna med kommunikatörerna på de olika avdelningarna. 

Hade det varit så att de på förvaltningen hade sagt att man inte skulle få använda 
Facebook så hade vi ju såklart inte gjort det, men det var ju tvärtom, att det var ett 
bra sätt. (Kommunikatör A) 

Om en avdelning startar upp en Facebooksida är det upp till avdelningens personal att sköta 
den. Det sker inte mycket kontroll av de olika avdelningarna från informationsavdelningens 
håll. 

Inte regelbundet, utan det är bara när någon har velat ha hjälp med något eller 
har en fråga eller någonting sådant. Då går jag in och kikar. (Informatör) 
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Vi sköter det själva. Hur mycket de är inne och tittar det vet jag faktiskt inte, men 
det känns som att vi är rätt självgående och de litar på att det blir schysst tror jag. 
(Kommunikatör C) 

Planering av kommunikationsinsats 
Respondenterna beskriver att det idag är en helt annan typ av kommunikationsplanering som 
sker när det gäller att föra ut sitt meddelande. Från att tidigare ha haft en mer övergripande 
kommunikationsinsats gäller det idag att ständigt vara aktuell och nå ut till medborgarna vid 
flera tillfällen. Att vara ”aktiv” är ett begrepp som återkommer vid samtliga intervjuer. Detta 
upplevs som en svårighet då det både kräver tid att ständigt synas samtidigt som det gäller att 
planera när olika budskap ska sändas ut och i vilka kanaler. 

Om du inte är aktiv så är det ju inte en människa som ser din sida, så det tar ju tid 
att hela tiden sitta och uppdatera och dela om du vill ha ut någonting på Facebook. 
/…/ Det är svårt med information och att göra reklam för saker nuförtiden 
eftersom det finns så många kanaler. (Kommunikatör A) 
 
Det spelar ju väldigt stor roll när det kommer ut, hur många som ser det. Så är det.  
I bästa fall så blir det ju att man aktualiserar eller hela tiden repeterar inför, några 
dagar innan eller någon vecka innan. Det blir lite så succesivt. Det försöker jag ju 
tänka på. Men ibland är det ju också att det är väldigt ont om tid, då kanske man 
bara hinner få upp och sen hoppas man att så många som möjligt ser det. 
(Kommunikatör B) 
 
Det är tidskrävande. För att det ska fungera på bästa sätt måste man vara aktiv, 
det går ju inte bara att göra någon gång ibland, utan det är någonting vi måste ta 
hänsyn till som en arbetsuppgift och då handlar det om att ta bort någon annan 
arbetsuppgift. (Informationschef) 

På informationsavdelningen finns det även en uppfattning att den förväntade svarstiden från 
medborgarnas håll beror på i vilken kanal kommunikationen sker. De menar att vid 
användningen av Facebook är den förväntade svarstiden kortare än exempelvis svarstiden för 
e-post eller vanligt brev.  

På något sätt är det också så att om man skickat ett brev, eller ett mail till och med, 
då är man på något sätt beredd på att det här kan ta en stund. Ett mail är ju i alla 
fall samma dag eller dagen efter okej, men på Facebook och Twitter har man inte 
den tidsfristen utan man ska alltid svara direkt. (Informatör) 

Denna upplevda förändring i förväntningarna från medborgarna påverkar arbetsupplägget. 
Istället för att jobba systematiskt med olika arbetsuppgifter enligt en viss procedur blir 
arbetsupplägget nu mer ”hoppigt”. Detta är i sin tur något som påverkar arbetstiden för de 
olika uppgifterna. 

Även om den grejen tar två minuter så är man ju kanske bortkopplad från det 
andra mentalt i en kvart. Man tänker hela tiden att det går så snabbt, ”det är inte 
så mycket jobb, det går så snabbt”, men man ska växla om mentalt också hela 
tiden. /…/ Man sitter ju och har 30 bollar per dag istället kanske och så ska man 
komma ihåg allt som har sagt och gjorts till allting. Det är ju sådana där 
smågrejer väldigt mycket. (Informatör) 

Beslutsprocessen 
På grund av det ständiga kravet på att vara aktiv finns det inte tid att planera varje 
kommunikationsinsats. När det gäller större kampanjer sker det fortfarande gemensamma 
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diskussioner kring hur strategin ska läggas upp, men detta moment är inget som sker löpande 
kring de dagliga uppgifterna.  

Klart vi kan sätta oss ner, vad det än är, om det är tidningar eller det är Facebook, 
och planera om man ska sätta in en annons eller om man ska be tidningarna göra 
någonting. Då tar vi såklart upp det och diskuterar hur man ska göra när det är 
större saker, men annars har var och en sina kommunikationer med de sakerna 
man jobbar med. (Kommunikatör A) 

Om det exempelvis handlar om bilder som ska läggas upp från ett evenemang menar 
Kommunikatör B att detta är något man vill publicera så snart som möjligt efter evenemanget. 

Allting blir ju väldigt gammalt snabbt på Facebook, det är ju väldigt i stunden. /…/ 
Så det har vi ju inte så att vi går igenom varje vecka att ”nu ska vi lägga ut det 
här” utan det gör jag löpande och administratörerna. /…/ Där tar jag helt egna 
beslut. (Kommunikatör B) 

Kommunikatör C beskriver även hur de nya digitala kanalerna har skapat en viss uppdelning hos 
personalen då alla har sin egen del och inte är involverade i varandras. 

Så man kanske skulle samla sina resurser lite mer eller bestämma hur man ska 
använda de här grejerna./…/ Det är inte så att hela personalen tillsammans 
beslutar eller känner sig delaktiga. (Kommunikatör C) 

Riktlinjer för sociala medier 
Kalmar kommun har tagit fram riktlinjer för sociala medier som finns tillgängliga i 
verksamhetshandboken. Användandet av och kännedomen om riktlinjerna ser olika ut inom 
de olika avdelningarna. Samtliga respondenter anser att det är viktigt med riktlinjer, men 
anser att det även till stor del handlar om att använda sunt förnuft när det kommer till vad man 
kommunicerar via Facebook. Enligt Kommunikatör C innebär riktlinjerna även en trygghet då 
dessa legitimerar deras verksamhet på Facebook. 

Det är bra att det finns en policy, det är bra att man definierar vad som gäller och 
hur man ska förhålla sig. Är det några tveksamheter kan man alltid gå in i 
verksamhetshandboken och se vad som gäller. Det tror jag är bra. Sen tycker jag 
väl att jag har ganska bra förnuft och koll på hur man ska förhålla sig till det 
offentliga, och vad man kan publicera och vad man inte ska publicera. Men det är 
ju definitivt ett stöd och en rekommendation som jag följer i mitt arbete. 
(Kommunikatör B) 
 
Det känns inte som att vi har så svår verksamhet att förhålla oss till vad vi ska 
lägga ut och inte ur de aspekterna. Men det känns ju alltid bra och schysst att ha 
ett papper, man vill ju ändå veta om till exempel kommunen ens vill att vi ska ha en 
Facebooksida, vilket de ju tycker är bra att vi finns på sociala medier. Så det kan 
ju vara bra att veta så att man har lite på fötterna och kan visa upp det för någon 
om det kom någon och tyckte något. (Kommunikatör C) 

Uppfattningen kring hur riktlinjerna har kommunicerats ut till de olika avdelningarna ser olika 
ut hos respondenterna. En av respondenterna menar att det inte har kommit någon information 
alls, en annan fick informationen från en kollega medan de tre sista hänvisar till 
verksamhetshandboken. På informationsavdelningen upplever man dock att de olika 
avdelningarna försöker följa de direktiv som finns då de får frågor som berör Facebook lite då 
och då från personalen på de olika avdelningarna. På grund av tillgängligheten av 
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kommunikationen är det viktigt att kommunikatörerna håller sig inom ramarna för vad som 
får kommuniceras via Facebook. 

Vad vi också har diskuterat är ju att om vi vill publicera någonting på webben så 
ska ju vi vara 110 % säkra på att den här informationen gäller nu och för alltid 
ungefär. (Informationschef) 

Stressmoment under ledig tid 
Att ständigt ha tillgång till plattformen Facebook, även hemifrån, öppnar för möjligheten att 
jobba hemifrån även på helgen. Detta i kombination med uppfattningen om en ökad förväntad 
på kort svarstid skapar ett stressmoment hos vissa av respondenterna. 

Jag kan ju öppna min dator hemma på en söndag. Då får jag ju tänka ”nej, jag 
jobbar inte nu” eller ”ska jag svara nu?” och ibland gör jag ju det, för jag känner 
att jag behöver göra det. Men annars får jag tänka ”nej, jag gör det imorgon när 
jag kommer till jobbet”. (Kommunikatör A) 
 
Och det kan ju hända att det kommer någonting på lördagen, och jag jobbar inte 
på lördagen. Och visst, nu har jag lite koll ändå, men jag vill inte sitta flera gånger 
och gå in när jag är ledig. Det vill ju ingen. Det är ju den grejen, det är ju så 
mycket kortare spann. Man har ju mindre tid på sig än med andra kanaler. 
(Informatör) 

 

4.2 Makten och offentligheten – ett makroperspektiv 
Facebook har inte bara påverkat i form av ett nytt arbetsverktyg. Respondenterna visar även 
genom sina svar att gränsen mellan offentligt och privat har blivit suddigare på grund av 
Facebook. Även relationen till medborgarna och massmedia har förändrats.  
 

4.2.1 Den borgerliga offentligheten 
Jobb eller privat? 
Under intervjuerna märkte vi att respondenterna upplevde att användningen av Facebook 
suddar ute gränsen mellan yrkesrollen och det privata i flera avseenden. Samtliga 
respondenter upplever att deras privata Facebookprofil på något sätt är kopplat till deras 
yrkesroll när det gäller ”vänförfrågningar”. Det rör sig om förfrågningar från journalister, 
kollegor eller medborgare som kan förknippas med avdelningens verksamhet, men som man 
inte har en privat relation till. För att komma runt detta är det flera av våra respondenter som 
har skapat ”jobbprofiler”, trots att detta går emot Facebooks avtalsvillkor.  

Däremot så har jag ju kollegor som kanske vill ”adda” min privata, och där är jag 
kanske lite avvaktande. /…/ För jag har ju skapat en jobbprofil också. Även så 
känns det bra att hålla isär tycker jag, när man är i yrkesrollen och den privata. Så 
de man umgås med privat det är ju en annan sak, men man håller det lite 
yrkesmässigt. (Kommunikatör B) 
 
Vi har jobbprofiler också. Man får ju inte har det egentligen, enligt Facebooks 
regler ska man ju bara ha en profil, men vi har det för att man inte vill använda sin 
privata profil. (Informatör) 
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Flera av respondenterna säger även att de sprider avdelningens statutsuppdateringar eller 
evenemang genom att dela med sig av dessa på sina privata Facebookprofil. Detta gör de för 
att öka spridningen av budskapet och nå en ännu större publik. 

Om jag till exempel skriver någon reklamgrej på vår sida och delar den så kommer 
ju den till min privata och då delar jag den en gång till för då kommer den ju ut till 
fler. (Kommunikatör A) 

Vad får man säga? 
Ett problem som uppstått i samband med uppkomsten av Facebook är konflikten mellan 
yttrandefrihet och etiska bedömningar. Trots att yttrandefrihet är något grundläggande anser 
informationschefen att det är viktigt att göra en etisk bedömning innan man skriver eller 
lägger upp något på Facebook, om detta kan kopplas till ens yrkesroll. Anledningen till att det 
har blivit en viktig diskussionsfråga är graden av spridning som kan uppstå på Facebook. 
Denna fråga är något man jobbar med inom kommunen, men det är en svår balansgång.  

Vi har ju yttrandefrihet och den är ju det absolut, absolut viktigaste. Att alla 
anställda får göra vad de vill på sina Facebooksidor. Men man kanske ska tänka 
en gång till, vi representerar ju ändå Kalmar kommun, oavsett om vi är privata. Vi 
har den rollen i vardagen, alltså får vi den rollen även privat. (Informationschef) 
 
Det finns ju massa konstiga gråzoner mellan privat och jobb och ja… ”När är jag 
vem och i vilka sammanhang?”. Och det här blir så stort nu, det får en sådan 
spridning där. (Informatör) 
 
Jag är väldigt försiktig där alltså. /…/ Det är lätt att glömma bort det när du sitter 
där för det blir ju väldigt personligt och nära.(Kommunikatör A) 

För att förhindra att det sker misstag vid kommunikationen på Facebook håller man 
regelbundet medieträningar. Dessa medieträningar riktar sig till nyanställda och till chefer, 
som i sin tur får föra det vidare till sin personal. En gång per år hålls även en öppen 
genomgång där vem som helst får anmäla sig.  
 

4.2.2 Kommunikativ makt 
Direktkontakt 
Facebook ses som ett komplement till de traditionella medierna då kommunikatörerna kan ge 
mer information och publicera bilder via sina egna Facebooksidor. Via Facebook har man 
även en möjlighet att nå den grupp av medborgare som kanske inte läser tidningen eller 
lyssnar på radio samt få en direkt kontakt med medborgarna. 

Tidningarna har ju gjort jättemånga fina artiklar under tiden jag har varit med och 
de ger utrymme i tidningen, men det är inte alltid man får en artikel eller så. Det 
kanske är någon liten notis, och då är ju Facebook också bra. Där vi ju en egen 
redaktion där vi kan lägga ut och komplettera, lägga ut flera bilder och så. Plus att 
man kan kommunicera, de som inte ser en annons kan se evenemangsinformation 
eller så. Det är ett bra komplement till de traditionella kanalerna. (Kommunikatör 
B) 
 
Vi har få direkta informationsvägar med kommuninvånarna, utan vi är ofta 
hänvisade till medierna och webben förstås. Webben är den primära och sen är det 
de vanliga medierna. (Informationschef) 
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På informationsavdelningen vill man dock understryka att det inte går att ersätta den 
personliga kontakten som uppstår ansikte mot ansikte med digitala medier. Detta var något 
som blev extra tydligt då det inträffade en stor brand vid ett köpcentrum i kommunen. Istället 
för att upprätta digital kommunikation eller använda sig av andra typer av medier tog man 
istället beslutet att finnas på plats vid olycksplatsen. 

Så att på något sätt så är det ju så, visst vi har mycket kommunikationsmöjligheter 
i och med de sociala medierna och våra egna digitala kanaler, men det här 
behovet av att prata med en riktig människa försvinner inte./…/ I ett sånt läge 
kanske det inte bara är information som folk vill ha helt enkelt, utan de vill komma 
fram och prata lite för att de är ledsna eller så, och det gör man inte via en chat, 
den stöttningen. Så man får inte bara tänka digitala kanaler. (Informatör) 

Feedback 
Via Facebook har det blivit lättare att se statistik över olika händelser, men användningen av 
denna statistik varierar mellan respondenterna. Feedbacken sker även via kommentarer och 
gilla-markeringar vilket skapar en tydlig länk mellan budskapet och medborgarna. Hur många 
kommentarer och gilla-markeringar de olika avdelningarna får varierar, men samtliga 
uppskattar den feedback som uppstår på Facebook. 

Det kommer ju kommentarer eller gilla eller sådär så man får ju en bild av vilka 
människor det är som tittar och så som ju är roligt. Det hade man inte hade haft en 
aning om annars. (Kommunikatör A) 
 
Det jag tittar på mest nu är likes, hur många som gillar. Det är jätteviktigt för att 
se hur mycket vi sprider, hur många vi når ut till. (Kommunikatör B) 
 
Nu vet vi ju att det kommer mycket folk hit, men det kan vara kul att se att det 
faktiskt är folk som kollar lite vad vi gör ibland och det har faktiskt varit någon 
politiker som man har sett som har varit där och gillat och det tycker man är kul 
för det känns som att politiken kanske inte alltid ser vad man gör. /…/ Så visst, det 
är lite bekräftelse på att folk ser en. (Kommunikatör C)  
 
Jag tycker nog att man blir lite närmare. De som är ”vän” med Kalmar kommun 
har ju aktivt valt det. (Informatör) 

Att få en direkt respons från medborgarna via masskommunikation är även något nytt som har 
uppstått i samband med Facebook. Detta var något som blev tydligt för informationschefen då 
de använde sig av sociala medier för kriskommunikation vid ett tillfälle. 

Jag har aldrig varit med om en sådan omedelbar respons på någonting som vi har 
gjort som det var då. (Informationschef) 

Samtliga respondenter använder Facebook främst som marknadsföringskanal där man 
informerar om evenemang och nyheter inom verksamheten. Man förväntar sig inte 
kommentarer från medborgarna, men uppskattar de som kommer in. Det finns dock vissa fall 
där medborgarna har engagerat sig genom att själva bidra med material till verksamhetens 
Facebooksida. 

Sen ibland kommer folk och lägger in egna saker också, saker som om de vill göra 
reklam för någonting /…/ något som de vill pusha för som har lite anknytning. Det 
händer väl inte jätteofta, men det har hänt ibland i alla fall. (Kommunikatör C)  
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5 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel har vi börjat med att analysera empirin ur ett mikroperspektiv. Därefter har vi 
använt dessa resultat till vår fortsätta analys som sker ur ett makroperspektiv då diskussionen 
sätter in vår studie i en större kontext. 

 

5.1 Kanalen och kommunikatören – ett mikroperspektiv 

5.1.1 Kanalen och medieinnehållet 
”Den främsta anledningen till att Kalmar kommun ska delta i olika sociala medier är för att 
möta medborgare på deras egna mötesplatser och skapa bra kanaler för kommunikation in 
till Kalmar kommun” (Kalmar kommun 2010). 

Nya möjligheter att kommunicera 
Det råder ingen tvekan om att Internet infört nya regler för hur vi brukar och uppfattar 
kommunikation. Som Manuel Castells (2001, s. 1) konstaterar i inledningen av sin bok The 
Internet Galaxy: ”Internet är den teknologiska plattformen för den organisatoriska formen av 
informationsåldern, nätverket”. Det digitala nätverket är extremt flexibelt, anpassningsbart, 
utbyggbart och kontrollerbart vilket ger en överlägsen förmåga till individuella uttryck med 
globala möjligheter. Dessa möjligheter utnyttjas och konkretiseras i våra sociala medier, som 
Facebook, där alla dessa möjligheter tas tillvara i en social kontext, det vill säga genom digital 
interaktion. Om vi försöker placera detta i Thompsons (2001, s. 108-114) tre typer av 
interaktion kan vi snabbt konstatera att Facebook ligger närmast medierad interaktion som är 
separerad i tid och rum, har begränsad omfattning symboliska former, riktar sig mot specifika 
andra och är dialogisk i sin form. Detta gäller dock bara i sitt grundutförande när vi sänder 
vårt budskap, för som Castells sade innebär Internet den organisatoriska formen av nätverk, 
vilket i sin tur innebär att varje enskild mottagare av vårt budskap kan dela detta vidare inom 
sitt eget nätverk (vilket dessutom till viss del sker med automatik på Facebook genom 
funktionen av flödesöverblick över alla sina vänner). På så sätt ges alla brukare möjlighet till 
en slags medierad kvasiinteraktion, en skenbar interaktion med en stor publik (Thompson 
2001 s. 110), något som tidigare endast varit möjlig för en kommunikativt yrkesverksam elit 
av journalister som arbetade vid TV-kanaler, radiostationer och tidningar. Det enda sättet för 
medborgare tidigare att masskommunicera har varit att skriva en insändare eller ringa till 
radion för att eventuellt få höras i etern, men har då först fått gå genom olika gatekeepers för 
respektive kanal. Facebook handlar alltså om möjligheten till personlig masskommunikation i 
det avseendet att budskapet intresserar andra som sedan vill sprida det vidare inom samma 
kontext, något som aldrig tidigare varit möjligt, åtminstone inte utan att vara förenat med 
ekonomiska utgifter.  
 Även något annat väsentligt skiljer möjligheterna på Facebook från medierad 
kvasiinteraktion – de är inte uteslutande monologiska i sin natur. Varje enskild mottagare har 
möjlighet att inför alla andra i den digitala offentligheten ge respons och feedback på det 
utsända budskapet. Det finns dessutom funktioner som gör att vi kan använda chatt i realtid 
vilket skapar en gemensam uppfattning om nuet och numera även videosamtal som ger 
möjlighet till en högre grad av mångfald gällande symboliska signaler som kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Allt detta gör att vi faktiskt inte kan placera in Facebook eller sociala medier 
direkt i någon av Thompsons modeller, utan istället får låta de beröra olika delar av allihop 
beroende på tillfälle och funktion. Sett ur Thompsons perspektiv är således Facebook med 
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Internets digitala möjligheter inte en kanal med någon utpräglad typ av interaktion, vilket är 
fallet med alla andra mediala kanaler, utan istället en samlingsplats för flera olika typer av 
interaktion. 
 
Det är således tekniken, men därefter producenten (Facebook) av det tekniska mediet som 
bestämmer vilka möjligheter av interaktivitet denna samlingsplats ska innefatta. Några av 
våra respondenter beskriver en viss tveksamhet gentemot Facebook som leverantör av 
kommunikationskanalen. De menar att det inte finns någon säkerhet för hur länge tjänsten 
finns kvar och att det även är en låg grad av transparens hos Facebook som företag. Ulf 
Buskqvist (i Berglez & Olausson, 2009, s. 160-164) menar att graden av interaktivitet kan 
mätas ur olika aspekter, bland annat ur aspekterna som teknologisk egenskap och som 
upplevelser hos medieanvändaren. Som teknologisk egenskap kan Facebook därmed anses ha 
låg interaktivitet då användarna inte själva kan påverka hur innehållet hanteras, det vill säga 
hur länge det kommer att lagras och även vad som kommer att censureras eller inte.  
 Graden av interaktivitet mätt som upplevelse hos medieanvändaren är däremot högre, 
vilket återspeglas i exempelvis hur respondenterna ser på skillnaden mellan Facebook och den 
vanliga hemsidan som de förklarar har varit den primära informationskanalen. Flera av 
respondenterna menar att det är enklare att använda sig av Facebook då de inte får lägga upp 
bilder och videoklipp på den vanliga hemsidan, bland annat på grund av Kalmar kommuns 
grafiska profil. Det finns inte heller någon möjlighet att föra en dialog med medborgarna via 
hemsidan. Hemsidan har låg användarkontroll och enkelriktad kommunikation vilket är precis 
vad som karakteriserar monolog enligt Sally McMillans modell för mätning av 
cyberinteraktivitet (Berglez & Olausson 2009, s. 167-168). 

Feedback och dialog 
Den traditionella synen på informationsinsatser och marknadsföring har varit att det är en 
insats riktad mot en ”målgrupp” genom en fast kanal under en bestämd tid, vilket bekräftas av 
våra respondenter. En insats som enligt traditionell marknadsföring krävde analys, planering, 
implementering och utvärdering (Kotler 2001, s. 77). Även om det har varit mycket svårt att 
mäta effekterna av sina insatser och att tillskriva dessa de eventuella förändringar i påverkan 
som skett, har själva planeringen i sig varit en trygghet. Detta synsätt i kombination med de 
”gamla” kanalerna används fortfarande inom förvaltningen även om Facebook sakta börjat ta 
allt större plats. I och med Facebook och sociala medier ser vi inte minst hos våra 
respondenter att information denna väg inte längre behöver planeras på samma sätt. En 
anledning är att man inte behöver ta hänsyn till mediala mellanhänder i form av 
utgivningsdagar, fysiskt utrymme, sändningstider, produktionstider, ja inte ens kostnader. Det 
enda som behövs är en uppkoppling och ett konto, sedan har man förutsättningarna att bli en 
del av andras personliga informationsflöde. Utmaningen nu är istället att ständigt hålla flödet 
levande och aktuellt, att formulera sig på rätt sätt och att få medborgarna att aktivt välja, gilla 
och följa organisationens budskap. 
 
Respondenterna påtalar att fördelen med Facebook är att de kan skicka budskap direkt till 
brukarnas nyhetsflöde så att de får det framför näsan. Fler av dem påtalar vikten av att 
regelbundet trycka ut samma budskap via Facebook då flödesfunktionen gör att nyheter 
snabbt blir gamla och halkar ner i brukarnas lista. De berättar att det tar tid och kräver 
engagemang. Så samtidigt som fördelen är att man direkt kan ”pricka” rätt till de som genom 
Facebook har valt att följa kommunens uppdateringar återstår utmaningen att locka till sig 
medborgare som aktivt vill ta del av budskapen. För oavsett hur mycket kommunikatörerna 
uppdaterar och är aktiva på Facebook når inte budskapen de som inte aktivt har tagit ställning 
att följa dem. Detta är en tydlig skillnad mot traditionella medier där medborgarna kan nås av 
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budskap genom att välja själva mediet, men utan möjlighet att välja avsändare inom det, 
exempelvis genom annonser i tidningen, radioreklam eller inslag på TV. Detta har skapat en 
annan stor skillnad, nämligen att begreppet ”målgrupper” börjat urholkas. Visst kan 
organisationer fortfarande i ett planeringsskede försöka rikta sig mot vissa kategorier i 
samhället, men på Facebook spelar de på användarnas villkor. Istället för att vara passiva 
mottagare av budskap har dessa ”målgrupper” inom de sociala medierna istället blivit aktiva 
deltagare med egna mål och kan själva kontrollera och styra sitt eget nätverksflöde. 
Användarna väljer själva vilka personer och organisationer de vill gilla eller ta emot budskap 
ifrån och på sätt får organisationerna istället reda på vilka som är deras ”målgrupp” av 
brukarna själva. Denna utveckling stämmer väl överens med Elihu Katz uses and 
gratifications approach där det är mottagarnas sociala och psykologiska behov som styr över 
sändarnas möjligheter att tillfredsställa dessa (Severin & Tankard 2010, s. 293-296). Huruvida 
mottagargruppen är likställd med den grupp som faktiskt besöker kommunens evenemang i 
den fysiska världen eller inte låter vi vara osagt då vi inte studerat detta, men enligt våra 
respondenter verkar det till stor del vara så, vilket också är logiskt om man ser till ovan 
nämnda teorier.  
 
Feedbacken från medborgarna skiljer sig åt mellan de olika avdelningarna, men samtliga 
respondenter menar att de inte får speciellt mycket kommentarer på sina Facebooksidor. Detta 
går i linje med Forrester Researchs undersökning som visar att 70 % av alla som använder 
sociala medier tillhör kategorin åskådare (Falls, 2010). Åskådarna använder sig av material 
som publiceras genom att exempelvis läsa eller titta på det som andra användare lägger ut, 
men bidrar inte själva till dialogen (Bernoff & Anderson, 2010). Endast 37 % tillhör gruppen 
kritiker som bidrar genom att exempelvis kommentera andras inlägg (Bernoff & Anderson, 
2010; Falls, 2010). Enbart en av kommunikatörerna svarade att medborgarna ibland lägger 
upp eget material på avdelningens Facebooksida. Samtliga respondenter menade dock att de 
får gilla-markeringar emellanåt och detta används även som en typ av mätverktyg i vissa fall. 
I detta avseende har det därmed blivit lättare att mäta hur kommunikationsinsatser slår ut i 
jämförelse med traditionella kommunikationskanaler. Via Facebook kan respondenterna se 
hur många som har varit inne på deras Facebooksida, vilka kommentarer som skrivs och hur 
många som gillar deras uppdateringar. De kan dock inte mäta hur materialet sprids via 
delningar. 
 
Två av kommunikatörerna svarar även att det, även om det är mycket sällsynt, emellanåt sker 
personlig kommunikation mellan brukare och avdelningen i form av privata meddelanden 
som skickas via Facebook. Ur denna aspekt framgår det tydligt att Facebook är en 
kommunikationskanal som möjliggör ömsesidig dialog enligt Sally McMillans modell för att 
mäta cyberinteraktivitet, då det både finns hög användarkontroll och möjlighet till 
tvåvägskommunikation (Berglez & Olausson 2009, s. 167-168). Uppenbarligen utnyttjas 
denna möjlighet till ömsesidig dialog olika mycket av brukarna på de olika avdelningarnas 
Facebooksidor beroende på verksamhet. Kommentarer eller andra reaktioner från 
medborgarna är dock något som samtliga respondenter ser positivt på. Att få en direkt och 
snabb feedback från medborgarna är något nytt för respondenterna då denna möjlighet aldrig 
har funnits tidigare vid masskommunikation. Det har inte heller tidigare funnits möjlighet för 
medborgarna själva att snabbt kommunicera via masskommunikation och ge feedback till 
myndigheten. Detta påpekade även en av respondenterna som menade att de aldrig hade 
upplevt en så snabb respons från medborgarna tidigare som de gjorde vi ett tillfälle då 
kriskommunikation användes. 
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Enligt vår undersökning verkar inte respondenterna i praktiken och i så stor omfattning aktivt 
arbeta för att uppmuntra till dialog trots att de gärna vill använda Facebook som verktyg och 
uppskattar dess möjligheter till dialog. Anledningen verkar vara att synen på Facebook som 
socialt medium för kommunen inte är lika stor som uppfattningen att det är en kanal som alla 
andra att föra ut kommunens intressen genom. Facebook ses snarare som en 
marknadsföringskanal än som en kanal för dialog. Buskqvist (2007, s. 198-210) skriver i sin 
doktorsavhandling där han undersöker politiska partiers kommunikation via webben att de 
ofta vill synliggöra sina egna intressen, men inte alltid öppna upp och inkludera. Detta verkar 
således till viss del även stämma med den kommunala förvaltningen. Informationschefen 
förstärker bilden av den synen då även hen berättade att de ofta får höra att olika avdelningar 
vill ha en Facebooksida utan att egentligen ha ett uttalat syfte. För mycket fokus ligger på 
själva kanalen istället för på innehållet. I kommunens riktlinjer för arbete med sociala medier 
står ”Vi vill uppmana till dialog med Kalmar kommun, vi vill underlätta för medborgarna att 
komma i kontakt med Kalmar kommun och vi vill starta diskussioner om kommunens 
verksamhet” (Kalmar kommun 2010). Exakt vad dessa diskussioner ska handla om är upp till 
kommunikatörerna och i nästa led brukarna. I beskrivningen av vilken typ av kommunikation 
som sker via Facebook framkom det att den vanligaste informationen som läggs upp på 
Facebook inom samtliga avdelningar är information om kommande evenemang eller nyheter 
inom verksamheten.  

Medieinnehållet 
Som vi beskrev i föregående stycke berättade respondenterna hur de ofta upprepar och 
regelbundet trycker ut samma budskap vilket skapar en hög grad av redundans i innehållet 
(Fiske 1997, s. 22-27). Upprepning ses som en viktig ingrediens i att nå så många som 
möjligt. Men även återkopplingen från brukarna är inte bara i frekvens utan även i egenskap 
av informativt innehåll mycket sparsmakad. Kanske är detta inte konstigt då respondenternas 
syn på Facebook har ett tydligt sändarperspektiv av marknadsföringssyfte. Den blygsamma 
respons och de svar förvaltningen får från brukarna är enkla och kortfattade kommentarer med 
budskap som saknar innehåll av högt informationsvärde, men som fungerar som 
uppmuntrande reaktioner på upplagda evenemang och som verkar till att bekräfta och hålla 
kanalen öppen. Kommunikationen via Facebook i form av respons till förvaltningen är 
därmed främst en typ av fatisk kommunikation vars funktion är att underhålla relationen 
mellan förvaltningens avdelningar och brukare (Fiske 1997, s. 22-27).  
 
Det stora undantaget är vid kriskommunikation då Facebook plötsligt förvandlas från en fatisk 
kanal med hög grad av redundant innehåll till en kanal med entropiskt innehåll då ny och 
viktig information förmedlas i båda riktningarna. Anledningen till detta verkar dels vara för 
att kanalen redan är öppen genom den redundanta och fatiska kommunikationen och därför 
mer lättillgänglig och ger således möjlighet till snabbare informationsflöde mellan 
myndigheten och medborgaren, samt dels för att vi i vardagen som Thompson (2001, s. 21-
23) beskriver, har olika mål som vi strävar efter och engagerar oss i. Men då det uppstår en 
krissituation får vi plötsligt alla ett gemensamt mål att samlas kring och då riktas allas intresse 
mot den snabbaste källan till information. Även här kan vi konstatera att uses and 
gratifications approach har ett viktigt och väsentligt perspektiv att tillföra medieforskningen 
genom sin syn på mottagarnas behov och önskningar (Severin & Tankard 2010, s. 293-296). 
Så även om innehållet skiljer sig mycket mellan de olika verksamheterna beroende på den 
bredd hela kommunen har (i synnerhet mellan ledningskontoret och i verksamheterna utanför 
detta) verkar ändå en viktig poäng vara att det finns en etablerad väg för kommunikation för 
eventuella behov och önskningar hos både sändarna och mottagarna. Facebook medverkar 
därmed till att hålla en kanal öppen mellan kommunen och dess medborgare och även om 
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denna inte har något överdrivet intresse från medborgarna initialt kan den vid händelse av kris 
eller annan viktig situation vara en ovärderlig källa till information och dialog, direkt mellan 
kommunen och dess medborgare. Den fatiska kommunikationen via digitala medier fungerar 
således som i verkliga livet mellan bekanta, att hålla relationen levande och öppen för djupare 
behov. Skillnaden är att vi tidigare inte sett detta utföras eller ens vara möjligt genom en 
mediekanal och i synnerhet inte mellan en myndighet och dess medborgare. Denna utveckling 
följer i spåren av Castells (2001, s. 129-132) tankar om Internets möjlighet att som plattform 
vara effektivt i att kunna bibehålla, utveckla och knyta nya lösa och ytliga relationer mellan 
människor, men även organisationer och verka till att hålla dessa vid liv trots avsaknad av 
fysisk kontakt. Sociala medier kan bara vara ytterligare en kanal för att föra ut sina budskap 
via om man vill, men de kan också bli något helt annat om man vill, något större. ”The 
network is the message” som Castells (2001, s. 1-8) kallar första kapitlet i sin bok The 
Internet galaxy och menar att det viktigaste budskapet ligger i själva relationen av nätverket 
och hur det nyttjas. 
 

5.1.2 Informatörens och kommunikatörens roll 
Vi vill förtydliga att vi i detta stycke skiljer mellan informatör som vi menar är den 
yrkesverksamme kommunikativt utbildade mediestrategen under informationschefen och 
kommunikatören som vi i vårt arbete valt att kalla de som har administratörsrättigheter på 
förvaltningens olika Facebookkonton och som för kommunens talan via sociala medier.  

Implementeringen av Facebook som arbetsverktyg 
Enligt vårt resultat sker en stor del av kommunikationen med medborgarna via Facebook på 
eget initiativ från kommunikatörerna på de olika avdelningarna och någon samordning dem 
emellan för att förtydliga den gemensamma bilden av kommunen finns inte. Samtliga sidor 
startades även på initiativ från någon inom avdelningens arbetsgrupp som hade personlig 
erfarenhet av Facebook som kommunikationskanal, inte nödvändigtvis någon som arbetat 
med samhällskommunikation tidigare. Även uppfattningen om hur Facebook bör användas av 
kommunen skiljer sig åt mellan olika respondenter vilket tyder på en viss splittring i 
användningen beroende av olika kunskaper och uppfattningar om verktyget. Detta kan 
jämföras och ställas i kontrast med Heide och Simonsson i Larsson (2002, s. 182-186) som 
beskriver det som informatörens, det vill säga den yrkesverksamme kommunikations-
ansvariges, uppgift att för verksamhetens kommunikativa utveckling anamma nya tekniska 
hjälpmedel. Sociala medier har genom sina sociala egenskaper således gjort att dessa nya 
kommunikativa hjälpmedel alltmer används och förstås av gemene man oavsett vilken 
yrkesroll man har och att denna utbredda förståelse innebär ett kunnande av avgörande 
betydelse för organisationens kommunikativa utveckling. Det är visserligen fortfarande 
ledningen och de anställda informatörerna som sätter reglerna för hur dessa ska användas av 
kommunikatörerna i egenskap av representanter för kommunen, men då riktlinjerna av tvång 
är synnerligen fritt formulerade beroende på mediets oerhört breda karaktär blir de till 
riktlinjer öppna för tolkning. Våra respondenter lägger därmed större vikt vid att använda eget 
sunt förnuft, men påtalar också vikten av trygghet i att ha en verksamhetshandbok samt en 
ledning att rådfråga vid eventuella kommunikativa ovissheter. 

Mediestrategier 
En viktig anledning till att vara verksam inom sociala medier är enligt verksamhetshandboken 
att ”bemöta rykten och öka chanserna för viral spridning” (Kalmar kommun, 2010). I denna 
mening sammanfattar kommunen en vilja att arbeta med de mediestrategier som Lars Palm 
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kallar organisk tillväxt (Palm 2006, s. 76) och issues management (Palm 2006, s. 109-112). 
Viral spridning som av Palm benämns som organisk tillväxt är optimalt för en kommunikatör 
att arbeta med genom Facebook. Som vi redan konstaterat genom Castells (2001, s. 129-132) 
beskrivning och vårt eget resonemang tidigare, utgör nätverket den möjligheten och innebär 
ett förändrat arbetssätt för kommunikatören jämfört med traditionell annonsering och utskick. 
Istället för att godtyckligt rikta budskap mot ”målgrupper” når man istället direkt och av deras 
egen fria vilja ett färre antal opinionsbildare som i sin tur kan sprida budskapet vidare inom 
sina nätverk om det är av intresse för dem. Dessa opinionsbildare är alltså de som vi kallar 
brukare, men som inte bara bevakar förvaltningens aktivitet på Facebook utan som också 
sprider det vidare. Enligt The Social Technographics Ladder kan denna kategori anses tillhöra 
”Konversatörer” vilka utgör 33 % av användarna av sociala medier (Bernoff & Anderson 
2010; Falls 2010). Det innebär att varje budskap är ett frö som ofta har begränsad tillväxt, 
men som också skulle kunna växa sig hur stor som helst. Trovärdigheten genom denna 
strategi är hög eftersom varje spridningssteg utgörs av en egen gatekeeper vars 
vidarespridning innebär ett medvetet val som grundas på ett eget intresse för budskapet. Men 
just detta är också svårigheten med strategin. Får inte budskapet fäste dör det snabbt ut i 
bruset. För kommunikatören innebär detta, precis som våra respondenter konstaterar, att det 
innebär ett arbetssätt av att konstant föra ut budskap av intresse för allmänheten för att öka 
möjligheten till vidare spridning. 

Förskjutning av kommunikativa arbetsroller 
Transmissionssynen som Larsson (Larsson red., 2002) beskriver som en förlegad syn på 
kommunikation blir ytterligare distanserad genom de sociala medierna. I föregående kapitel 
beskrev vi hur Facebook förändrat den mediala informationen från kommunen från att vara 
stötvisa insatser till att bli en del av ett konstant flöde. Man skulle kunna jämföra det med en 
droppande kran som har öppnats att rinna. Här har James E. Carey (Larsson red. 2002, s. 182-
183) rätt i sitt antagande att kommunikation bör ses ur ett kulturellt perspektiv och att 
informationsutbytet i sig är ett medel för gemenskap. På så sätt påverkar Facebook även den 
traditionella yrkesrollen som informatören inom den offentliga förvaltningen har haft, genom 
att möjliggöra en ökad frekvens av informationsspridning och kommunikation till med-
borgarna som ett medel för kommunal samhörighet. Enligt vår undersökning är det precis vad 
som skett. Utan att ersätta någon annan kanal har Facebook blivit ytterligare en väg att nå 
medborgarna med information, direkt. Denna ökade frekvens har lett till att man inom 
kommunen fått flytta det praktiska arbetet med sociala medier ut i verksamheten, närmare 
medborgarna, till de som vi kallar kommunikatörer, medan informatören istället närmat sig 
ledningen och bedriver kommunikationen ur ledningskontorets perspektiv. Detta stämmer väl 
överens med Larssons och Rosengrens (1995, s. 18-20) beskrivning av hur kommunikatörs-
rollen har förändrats, där kommunikatörerna står i nära kontakt med medborgarna medan 
informatören och i synnerhet informationschefen har en närmre kontakt med ledningen. 
Kommunikatörerna befinner sig längre ut i organisationen och blir därigenom mer måna om 
att marknadsföra sin egen avdelnings verksamhet istället för det totala förtroendet för 
myndigheten (Larsson & Rosengren 1995, s. 18-20). Däri kan en viss risk finnas att 
kommunen blir kommunikativt spretigare ur ett externt perspektiv och att informatörens roll 
istället blir att försöka hålla ihop det totala förtroendet för myndigheten. Detta kan dock bli 
svårt då vårt resultat visar att ledningen inte har full kontroll över innehållet i informations-
flödet ut ifrån kommunen. 
 
Enligt vår undersökning har arbetet med Facebook dels tunnat ut gränsen mellan 
informatörens och kommunikatörens uppfattning om det privata och offentliga vilket vi 
senare ska placera in i vårt makroperspektiv, men även gjort arbetet stressigt med nya krav på 
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svarstider då sociala medier ställer högre krav på snabbare flöde och ibland kan störa 
linjeverksamheten. Det råder ingen tvekan om att rollen som informatör eller kommunikatör 
påverkas starkt av sin omvärld eftersom rollerna i sig innefattas av en nära relation med 
medborgarna och samhället. Det innebär en högre grad av symbolisk interaktionism än andra 
yrkeskategorier som förändrar inte bara den yttre synen på yrkesrollen och de förändrade 
förväntningar på förvaltningens kommunikativa verksamhet som medborgarna får genom nya 
kanaler och tekniska möjligheter, utan även den egna synen på sig själv och sin yrkesroll i 
förhållande till den privata identiteten i sin intimsfär. Enligt Larsåke Larsson (2008, s. 308-
309) rör sig dessa roller inom fyra dimensioner som utgörs av en relationell, en 
organisatorisk, en professionell och en etisk dimension vilket ställer höga krav på konstanta 
bedömningar och avvägningar mellan dessa. Arbetet med flödet och de eventuella dialoger 
som Facebook ger möjlighet till tror vi förflyttar kommunikatören närmare den relationella 
och etiska dimensionen, medan informatören närmar sig den organisatoriska och 
professionella jämfört med hur det sett ut innan. Anledningen är just den ökade frekvensen av 
kontakt med medborgarna samt hur den symboliska interaktionismen påverkar identiteten hos 
kommunikatören.  
 

5.2 Makten och offentligheten – ett makroperspektiv 
”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, det vill säga frihet 
att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, 
åsikter och känslor.” (Kalmar kommun, 2010) 
 
Då makt utövas genom handling och då kommunikation är en handling (Thompsson 2001, s. 
21-23) anser vi att vår studie bör placeras in i en större kontext för att avgöra hur kommunen 
och sociala medier som Facebook påverkar och påverkas av maktförhållanden i samhället. 
Enligt Thompsons fyra grundtyper för makt anser vi att den kommunala verksamheten främst 
innehar politisk makt medan Facebook har väldigt mycket symbolisk makt och även en del 
ekonomisk makt. Denna utgångspunkt bär vi med i vår analys av studiens makro-perspektiv. 
 

5.2.1 Den borgerliga offentligheten 
Habermas (1984) teorier om utvecklingen av ”offentligheten” och dess åtskillnad från det 
”privata” samt hur dessa förhåller sig till den deliberativa demokratin är trots att de först 
utkom redan 1962 fortfarande av stort intresse för samhällsanalysen och är trots Habermas 
dåvarande ovetskap om den kommunikativa utveckling som skett det senaste decenniet ändå 
applicerbara på dagens samhälle. Inte minst när det gäller vår studie av en offentlig 
förvaltnings plats på Facebook som blivit en del av en slags ny digital offentlighet. Men 
teorins grund är även intressant i relation till den roll som kommunikatörerna i den offentliga 
förvaltningen besitter då de dels organisatoriskt befinner sig mellan myndighetens ledning och 
medborgarna, men särskilt då de nya sociala medierna medfört att de ofta kommunicerar ur ett 
privat och offentligt perspektiv samtidigt. Flera av respondenterna förklarar att de ibland 
använder sina egna Facebookprofiler för att sprida vidare information som läggs upp på sin 
avdelnings Facebooksida. Flera av de intervjuade hade även dubbla konton på Facebook (ett 
som privatperson och ett som yrkesperson) för att i den digitala världen göra avbilder av sina 
upplevda roller i verkligheten. På så sätt vill man skilja den privata intimsfären från den 
offentliga i det offentliga rummet. Att kommunicera både som privat- och yrkesperson 
gjordes till viss del innan också skulle man kunna säga, via telefon och e-post, men dessa 
kanaler är riktade mot specifika andra i en utpräglad och sluten dialog av medierad 
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interaktion (Thompson 2001, s. 109) till skillnad mot Facebook som förutsätter att 
kommunikatörerna i egenskap av kommunens röst för en slags offentlig masskommunikativ 
dialog med alla sina brukare, så som vi beskrev under rubriken ”Kanalen och 
medieinnehållet”. På detta sätt rör sig alla som skriver på Facebook mellan det privata och det 
offentliga. 
 
Samtidigt som ledningen ansåg att Facebook skulle behandlas som vilken kanal som helst 
uttryckte respondenterna att det emellanåt uppstod svårigheter med att i egenskap av 
representant för kommunen vara personlig i kommunikationen med brukarna utan att vara 
alltför privat. I verksamhetshandboken står ”Som privatperson eller politiker är dina inlägg på 
nätet inte allmän handling, men det är viktigt att du inte blandar ihop dina roller” (Kalmar 
kommun, 2010). Förutsatt att en dialog uppstår påverkas den offentliga rollen genom sin 
alltmer närmare symboliska interaktionism med brukarna som vi nämnt tidigare till att bli mer 
privat. Men ur ett makroperspektiv och i samhällets ögon är den offentliga rollen och 
myndighetspersonen en del av medborgarnas sociala kategorisering vilket gör att den ur deras 
perspektiv troligtvis inte påverkas alls i lika stor utsträckning. Vi tror att i medborgarnas ögon 
är kommunens röst alltid kommunens röst, oavsett om det är i en tidning eller på Facebook. 
Med denna spekulation tror vi att en myndighetsperson aldrig inför medborgarna kan vara helt 
privat utan att vara representant för kommunen och i synnerhet inte i den offentlighet som 
Facebook innebär, men för att veta helt säkert krävs mycket mer forskning på området. Med 
vår utgångspunkt tror vi dock att kommunikatörens identitet i den offentliga rollen i och med 
Facebook blivit mer personlig och närmat sig det privata medan medborgarnas syn på 
myndighetspersonen är oförändrad. Detta komplicerar rollen ytterligare och gör att vi håller 
med Kraft och Strandbergs (2006) syn på den kommunikativa rollen inom den offentliga 
sektorn som en utsatt position mellan medborgarnas krav, politikers löften och mediernas 
granskning. 
 
Den borgerliga offentligheten mynnar ut i en sfär utanför den förvaltningspolitiska 
verksamheten där denna kan bedömas och kritiseras av medborgarna (Habermas, 1984). Detta 
i kombination med Facebooks egenskap av att faktiskt vara ett amerikanskt privat företag gör 
att vi anser det vara just här Facebook hamnar. Även om kommunen själva skapar kontot, 
sköter sin sida på Facebook, till stor del styr över innehållet och använder kanalen till att 
marknadsföra sina evenemang så är Facebook trots allt aldrig deras eget rum. Kommunen tar 
plats i den borgerliga offentligheten på dennes villkor och detta är enligt vår uppfattning något 
helt nytt. Våra respondenter uttrycker en viss oro över just detta och vet inte hur information 
lagras på Facebook och används av företaget och inte ens hur länge Facebook kommer att 
existera. Men oavsett vilket kommer det troligtvis att dyka upp nya webbplatser i Facebooks 
kölvatten som vidareutvecklingar av de sociala medierna. Det intressanta är att deras 
utveckling konkretiserar den borgerliga offentligheten via Internet och skapar en ny yta för 
den deliberativa demokrati som Habermas pratat om för många år sedan. Myndigheten öppnar 
sig och tar del av och påverkar den allmänna opinionen, dels för egna syften som att kunna 
använda mediestrategier som issues management och organisk tillväxt (Palm 2006) och leda 
trafik till den egna webbplatsen för att rättfärdiga den egna verksamheten, men också för att, 
som det står i verksamhetshandboken, ”… möta medborgare på deras egna mötesplatser.” 
(Kalmar kommun, 2010). Detta går också i linje med de slutsatser som Jessica Fransson och 
Lisa Härdne (2011) kommer fram till i sin kandidatuppsats, att deras undersökta kommuner 
ser sociala medier som ett demokratiskt forum och att det är viktigt för dem att kommunicera i 
tiden och finnas där medborgarna finns.  
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Som vi beskrev tidigare är Facebook en samlingsplats, ett torg för olika typer av interaktion, 
men också en samlingsplats för olika typer av åsikter, behov, böjelser och önskningar oavsett 
om de härstammar från offentlig förvaltning eller privata intressen. Denna förflyttning i 
kombination med respondenternas syn på Facebook som en kanal att marknadsföra den egna 
verksamheten stämmer med Premfors (2009, s. 306-308) beskrivning av hur svensk 
förvaltning i modern tid alltmer anammat ett marknadsekonomiskt tankesätt och ett 
medborgarperspektiv med allmänintresse. Vi menar att det inte bara är myndigheten och den 
offentliga förvaltningen som tvingats anpassa sig efter nya förutsättningar och krav, utan hela 
samhället eftersom vi anser att sociala medier, med Facebook i spetsen, enligt Thompsons 
(2001, s. 21-23) syn på makt som socialt betingat fenomen bildat ett nytt interaktionsfält inom 
offentligheten. Medborgarna, massmedierna, marknaden och myndigheterna har alla genom 
tillgång till detta nya interaktionsfält kunnat flytta in i den borgerliga offentligheten och ta del 
av och påverka den offentliga diskursen. Denna uppfattning stämmer dessutom med en av 
Buskqvists (2007, s. 197-210) slutsatser i sin doktorsavhandling där han säger att sociala 
webbplatser uppmuntrar till deltagande och gemenskap samt att denna tekniks potential att 
främja den deliberativa demokratin är större än andra medietekniker. Han påtalar dock att det 
inte bara räcker med teknik utan kräver aktivt deltagande. 
 

5.2.2 Kommunikativ makt 
Som vi skrev ovan innebär Facebook nya komplex av omständigheter inom vilka alla parter i 
samhället med tillgång till dator och uppkoppling kan agera. Och denna grupp ökar. Enligt 
Gustafsson och Höglund (2011, s. 511-513) har användningen av sociala medier ökat konstant 
sedan 2007 och anammas snabbt bland unga. Detta nya interaktionsfält förser oss med nya 
böjelser och möjligheter och innefattar således nya vägar för makt där myndighetens 
kommunikatörer kan sägas tillhöra positioner med institutionaliserad makt (Thompson 2001, 
s. 21-23). I början av detta kapitel placerade vi myndigheten som innehavare av politisk makt. 
I egenskap av myndighetens kommunikatörer och informatörer (våra respondenter) kan man 
enligt Thompsons teori anta att dessa är förmedlare av denna makt genom att handha dess 
kommunikation. Tidigare har respondenterna varit tvungna att förlita sig på de traditionella 
medierna som radio, TV och tidningar och deras gatekeepers, vid masskommunikation. Kent 
Asp har beskrivit denna relation i sin bytesteori där han menar att medierna har makten över 
politikerna då politikerna är beroende av att få ut sitt budskap (Berglez & Olausson 2009, s. 
25-26). Med begreppet medierna syftar Asp på massmedierna och vi anser att begreppet 
politikerna går att byta ut mot myndigheten då dessa har samma relation till massmedierna 
samt innefattas i samhällets politiska makt. Idag anses Facebook av våra respondenter fungera 
som ett komplement till dessa traditionella medier då kommunikatörerna själva anser sig ha 
kontroll över den information som läggs ut. I detta avseende är kommunen inte längre lika 
beroende av och utelämnade åt massmedia för att kunna kommunicera med medborgarna och 
på så sätt har massmediernas makt över myndigheten minskat. Även tendenserna för en 
mediekrati såsom Asp (Berglez & Olausson 2009, s. 26) fann under sina tidigare 
undersökningar har minskat. Vi anser istället att myndighetens makt över massmedierna i och 
med de sociala medierna har ökat då massmedierna har ett större behov av att få information 
från myndigheten än tvärtom. På så sätt anser vi att balansen har jämnats ut och alltmer liknar 
ett symbiotiskt förhållande då massmedierna visserligen fortfarande är agendasättare i den 
offentliga debatten enligt McCombs och Shaws Agenda setting theory (Severin & Tankard 
2010, s. 220), men att sociala mediers nya interaktionsfält skapat en motvikt i den borgerliga 
offentligheten.  
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Figur 5.1. Förändrade maktrelationer på grund av sociala medier 

 
Ur Asps bytesteori skulle man enligt oss kunna säga att det tillkommit en fjärde maktrelation 
där myndigheten har makten över publiken. Aldrig förr har myndigheten kunnat föra en 
skriftlig masskommunikation med medborgarna utan att gå via en tredje part och genom deras 
gatekeepers. Samtidigt har det enligt vår undersökning skett en viss förskjutning inom 
myndigheten där ledningen inte längre har full kontroll på hur denna kommunikativa makt 
formuleras. Innan intåget av digitala medier låg informatörens roll till stor del i att fungera 
som länk mellan ledningen och medierna och att serva de båda med information från vardera 
hållet. Å ena sidan med omvärldsbevakning och som stöd för ledningen gällande strategiska 
beslut kring kommunikation, å andra sidan som organisationens kontakt gentemot medierna 
och att stödja dessa med underlag i enighet med offentlighetsprincipen (Larsson & Rosengren 
1995, s. 18-20). Informationsinsatserna mot medborgarna var nästan uteslutande planerade 
och utgjordes av enkelriktad kommunikation via tryckta medier och sin webbplats. Som synes 
i empirin fattas idag många beslut kring kommunikationen av kommunikatörerna ute i 
verksamheten. På detta sätt har alltmer makt förflyttats från den strategiskt agerande och 
planerande ledningen till förvaltningens yttersta spetsar där kommunikatörerna får föra 
förvaltningens talan och vara ansiktena utåt. På grund av detta, i kombination med emellanåt 
splittrade avdelningar där varje person har hand om sina kommunikativa åtaganden, riskerar 
man att ge ett intryck av myndigheten som inte längre är samstämmigt. Detta kan innebära 
problem för myndighetsutövningen och trovärdigheten gentemot medborgarna som 
kommunen ska ge sin service till.  
 Reservationen i vårt ovannämnda fjärde maktförhållande ligger dock i att myndigheten via 
Facebook och andra sociala medier bara når de som vill bli nådda. Via tekniken i sociala 
medier har användarna blivit sina egna gatekeepers som kan styra sitt eget flöde och filtrera 
vilken information man själv anser vara av betydelse. Denna möjlighet ger i sin tur 
medborgarna makt. Medborgarna har även makten då det gäller förvaltningens val av 
kommunikationskanal vilket framkommer då synen från myndigheten är att finnas där 
medborgarna är (Kalmar kommun, 2010) samtidigt som användningen av sociala medier ökar 
(Gustafsson & Höglund 2011, s. 511-513). Därmed anser vi att det även har skapats en femte 
maktrelation där publiken har makten över myndigheten. På så sätt anser vi att alla dessa 
faktorer genom detta nya interaktionsfält till stor del utjämnat den kommunikativa 
maktbalansen i den samhälleliga diskursen.   
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6 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till genom vår analys och 
försöker besvara våra frågeställningar. Vi ger även förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Kanalen och kommunikatören – ett mikroperspektiv 
På vilka sätt skiljer sig Facebook som kommunikationsverktyg för kommunen från andra 
kanaler? 
Den största skillnaden från tiden före Facebook är att kommunikatörerna idag har ett 
arbetsverktyg med förutsättningar för att jobba med masskommunikation. Den direkta 
responsen från medborgarna gör att kommunikatörerna lättare kan se vilka budskap som når 
fram och inte, vilket underlättar deras arbete.  
 
Som teknologisk egenskap kan Facebook anses ha låg interaktivitet då användarna inte själva 
kan påverka hur innehållet hanteras, det vill säga hur länge information kommer att lagras och 
dylikt i och med att det är en gratistjänst producerad av en tredje part. Kontrollen över 
teknologin överlåts helt och hållet till externa mellanhänder vilket är mer riskabelt än andra 
kanaler. Graden av interaktivitet mätt som upplevelse hos medieanvändaren är däremot högre 
då möjligheterna till interaktion är betydlig större, om man till exempel jämför med 
kommunens webbplats som inte kan erbjuda möjlighet till dialog på samma sätt som 
Facebook. Genom Internets digitala möjligheter av nätverk är Facebook inte en kanal med 
någon utpräglad typ av interaktion, vilket är fallet med alla andra mediala kanaler. Facebook 
är istället en samlingsplats med möjlighet till flera olika typer av interaktion. Alla användare 
på Facebook har samma möjlighet till dialogisk masskommunikation inom sina nätverk som 
de själva kontrollerar vilket inte varit möjligt innan.  
 
Förvaltningen verkar i praktiken dock inte aktivt arbeta för att uppmuntra till dialog trots att 
de uppskattar Facebooks möjligheter till det. Anledningen verkar vara att deras syn på 
Facebook som socialt medium mellan kommunen och medborgarna inte är lika stor som 
uppfattningen att det är en kanal att föra ut kommunens intressen genom. Facebook ses i 
högre grad som en marknadsföringskanal än som en kanal för dialog. Medieinnehållet i den 
sparsmakade feedbacken från brukarna är därför till största del fatisk kommunikation med 
lågt informationsvärde. Men trots att kommunens budskap ofta är enkelriktade och 
feedbacken har lågt informationsvärde fungerar kanalen bra till att hålla relationen levande 
och öppen för eventuella krissituationer. Då kan viktig information förmedlas åt båda hållen 
snabbt. Detta har tidigare inte varit möjligt genom en mediekanal och i synnerhet inte mellan 
en myndighet och dess medborgare. 
 
Ur ett kommunalt perspektiv är kommunikation med viktigare ärenden och förslag från 
omvärlden i stort sett oförändrad, åtminstone har inte Facebook i någon direkt mening 
påverkat eller förflyttat den från tidigare kanaler. Men den mediala kommunikationen utåt har 
i och med Facebook förändrats från att vara enstaka punktinsatser till att bli ett konstant flöde 
av information vilket kräver mer tid och engagemang i kommunikationsprocessen.  
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På vilka sätt kan Facebook påverka informatörers och kommunikatörers yrkesroll inom en 
kommunal förvaltning? 
Kommunikatörerna som hanterar Facebook befinner sig längre ut i organisationen än den 
tidigare informatörsrollen och blir därigenom mer måna om att marknadsföra sin egen 
avdelnings verksamhet istället för det totala förtroendet för myndigheten. Däri kan en viss risk 
finnas att kommunen blir kommunikativt spretigare ur ett externt perspektiv och att 
informatörens roll istället blir att försöka hålla ihop det totala förtroendet för myndigheten. 
Detta kan bli svårt då vårt resultat visar att ledningen inte har full kontroll över innehållet i 
informationsflödet ut ifrån kommunen. 
 
Arbetet med flödet och de eventuella dialoger som Facebook ger möjlighet till förflyttar 
kommunikatören närmare den relationella och etiska dimensionen i yrkesrollen, medan 
informatören närmar sig ledningen och den organisatoriska och professionella dimensionen 
jämfört med hur det sett ut innan. Anledningen är just den ökade frekvensen av kontakt med 
medborgarna samt hur den påverkar identiteten hos kommunikatören.  
 
Makten över medborgardialogen blir decentraliserad genom införandet av Facebook och 
fördelas mellan flera yrkesroller. Informatörens roll blir alltmer strategisk medan 
kommunikatörerna upplever ett krav på dels ökad närvaro på sociala medier och dels snabbare 
svarstid än tidigare vilket leder till att det arbete som tidigare var en strukturerad process idag 
blir mer uppdelad och spontan. 
 

6.2.1 Makten och offentligheten – ett makroperspektiv 
På vilka sätt kan sociala medier påverka borgerlig offentlighet? 
Den borgerliga offentligheten befinner sig i en sfär utanför den förvaltningspolitiska 
verksamheten där denna kan bedömas och kritiseras av medborgarna. Detta i kombination 
med Facebooks egenskap som amerikanskt privat företag gör att vi anser det vara där 
Facebook finns och också förstärker den borgerliga offentligheten ytterligare. Vi menar att det 
inte bara är myndigheten och den offentliga förvaltningen som anpassat sig efter nya 
förutsättningar och krav utan hela samhället eftersom vi anser att sociala medier med 
Facebook i spetsen som socialt betingat fenomen bildat ett nytt interaktionsfält inom 
offentligheten. Facebook har blivit en del av en ny digital offentlighet. Medborgarna, 
medierna, marknaden och myndigheterna har alla genom tillgång till detta nya interaktionsfält 
kunnat flytta in i den borgerliga offentligheten och ta del av och påverka den offentliga 
diskursen.  

På vilka sätt kan sociala medier påverka den kommunikativa maktbalansen i ett 
demokratiskt samhälle? 
Tendenserna för en mediekrati har minskat med de sociala medierna. Vi anser istället att 
myndighetens makt över massmedierna har ökat då massmedierna har ett större behov av att 
få information från myndigheten än tvärtom. På så sätt anser vi att balansen har jämnats ut 
mellan myndigheten, massmedierna och publiken och alltmer liknar ett symbiotiskt 
förhållande där alla påverkar varandra. Detta gör att förutsättningen för en deliberativ 
demokrati har förbättrats genom sociala medier. 
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Vi anser att det vore intressant att studera Facebook som arbetsverktyg hos myndigheter ur ett 
brukarperspektiv. På så sätt skulle man kunna undersöka om och hur kommunens aktivitet har 
någon påverkan på medborgarnas förtroende och uppfattning om kommunen. Genom denna 
metod skulle man även kunna undersöka hur det kommer sig att responsen från medborgarna 
är så låg på förvaltningens Facebooksidor. Vi har med utgångspunkt i vår studie formulerat 
sex hypoteser som förslag till vidare forskning om varför medborgarna inte för en aktiv dialog 
med förvaltningen via Facebook: 

1. Medborgarna vet inte om att förvaltningen finns på Facebook. 
2. Medborgarna vet om att förvaltningen finns på Facebook, men vet inte att det går att 

föra en dialog genom denna kanal. 
3. Medborgarna anser att Facebook är en kanal där flera faktorer fortfarande är otydliga, 

exempelvis vem som kan se meddelanden som skickas, hur länge det lagras mm. 
4. Kommunikationen från förvaltningens håll bjuder inte in till dialog. 
5. Facebooksidan ses som opersonlig och medborgarna vill hellre få direktkontakt med 

en namngiven person på förvaltningen. 
6. Medborgarna har inte samma syn på Facebook som myndigheten har och använder 

därför inte Facebook för att sköta ärenden som berör myndigheten. 

Vi tycker även att det vore intressant att göra en liknande studie som vår fast med inriktning 
på andra sociala medier, exempelvis Twitter. Då Facebook och Twitter är två olika sociala 
medier, men till viss del kan sammanlänkas skulle det kunna göras som en breddning av vår 
studie. 
 
En tredje aspekt som har kommit fram under vår studie är myndighetens relation till 
massmedia och hur denna förändras i takt med utvecklingen av sociala medier. En studie i 
detta ämne skulle kunna omfatta både intervjuer med myndighetspersonal, journalister och 
medborgare för att se flera aspekter av hur maktrelationen mellan myndigheten och 
massmedia har förändrats samt hur medborgarna ser på denna förändring.  
 
Slutligen anser vi, i likhet med vad Alvesson och Sköldberg (2008, s. 552) skriver, att 
empiriskt material skulle kunna användas igen för att tolkas genom andra perspektiv och 
teorier. En ny vinkel kan kräva kompletterande empiriskt underlag, men utöver detta tror vi 
att vårt material kan tolkas på flera olika sätt beroende på vilken teoretisk referensram som 
används. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjumall 
 
Privat 

1. Använder du dig av Facebook privat? 
a. Hur? Via mobil/dator? 
b. Hur länge har du varit aktiv? 
c. Hur ofta loggar du in (i snitt)? 

Yrkesroll 

2. Hur mycket tid lägger du på Facebook i ditt arbete? 
3. Vad tycker du det finns för fördelar/nackdelar med Facebook jämfört med andra 

kommunikationskanaler? 
4. Varför tycker du att kommunen ska finnas på Facebook? I vilket syfte? 
5. Hur tycker du Facebook ska användas av kommunen? Vilken målsättning? 

Marknadsföring/dialog?  
6. Kan du se någon skillnad på hur kommunikationen har ändrats med medborgarna 

sedan införandet av FB? 
a. Får ni fler reaktioner/svar/kommentarer? 
b. Personligare relation? 

7. Vilka övriga kommunikationskanaler används? 
8. Har Facebook ersatt någon annan kommunikationskanal? 

Implementeringen i organisationen 

9. Vilka diskussioner föregick implementeringen av Facebook som arbetsverktyg? 
10. Vilka förväntningar/farhågor och positiva/negativa aspekter kom fram?  
11. Hur fördes diskussionen? Via mail, fikarummet, seminarier? 
12. Hur har förväntningarna/farhågorna motsvarats i verkligheten? 

Riktlinjer och policys 

13. Har du fått information om kommunens riktlinjer för sociala medier? 
a. Hur har du fått information kring denna? 

14. Känner du dig säker på hur du ska använda Facebook? Vad som får läggas ut, skrivas 
osv? 

15. Hur gör du för att få svar på frågor kring användningen av Facebook?  
16. Anser du det vara viktigt med riktlinjer för ditt arbete med Facebook? 
17. Anser du Kalmar kommuns riktlinjer för sociala medier vara relevant för ditt arbete? 

Interna rutiner 
18. Hur går beslutsprocessen till innan något läggs ut på Facebook? 

Kontroll/godkännande? 
19. Vilken typ av information lägger ni ut på Facebook? 
20. Vem svarar på frågor från medborgarna via Facebook? Vem fördelar 

vidarebefordringen? Har ni något uttalad ordning? 
21. Upplever du engagemang från kollegor? Snabba svar? 
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22. Upplever du stöd från ledningen?  
23. Skriver du alltid under med ditt namn på Facebook? Varför inte? När? 
24. Upplever du att resurserna räcker till? 
25. Diarieför ni något? Sparar? Dokumenterar? 
26. Hur sker gallring? Ta bort eventuella kommentarer och så vidare. 
27. Hur hanteras input/frågor från medborgarna som kommer in via Facebook? 

Enbart till informationsenheten 

28. Anser du kommunens användning av Facebook motsvara din förväntning? 
29. Hur kommunicerade ni ut policyn till de anställda? 
30. Hur ofta får ni frågor från anställda om användningen av Facebook? 
31. Hur arbetar ni idag med förankring av policys? 
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