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Vilken roll intar de sociala medierna i kommuners 

kommunikationsarbete? 

 
De senaste åren har allt fler kommuner börjat använda sig av sociala 

medier. Detta ställer stora krav på kommunerna, att anpassa 

kommunikationen efter medborgarna och efter de nya medierna. Frågan är 

vilken funktion och roll de sociala medierna får i kommunernas 

kommunikationsarbete. 

Sociala medier, Facebook, Medborgardialog, Interaktion, Demokrati 

Max Isaksson 

 

Skendialog eller verkligt deltagande? 

Att tillföra kunskaper om hur man kan förstå sociala medier  som 

mötesplats mellan kommuner och medborgare. Meningen med studien är 

att tillföra kunskaper såväl om syftena bakom närvaron som hur det 

fungerar i praktiken.  

 
Kvalititativa forskningsintervjuer med kommunikationsexperter på tre 

svenska kommuner och kvantitativ innehållsanalys av kommunernas 

Facebooksidor.  

 Sociala medier används oftast för att föra ut information och i liten 

utsträckning för att interagera. Då interaktion uppstår är det sällan ömsesidigt, 

medborgarna vill inte prata om samma saker som kommunen. Resultatet tyder 

samtidigt på att närvaron på sociala medier kan stärka kommunens legitimitet. 

Vad som förhindrar utvecklingen mot en utökad dialog  är resurser, 

prioriteringar och synen på demokrati och medborgarinflytande.    
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1. Inledning 

 
“Det var egentligen klart på förhand att webben skulle lösa allt, från våra värsta   

shoppingdrömmar till total folkbildning. Inom stat och kommun skulle webben bli det 

verkliga uppfyllandet av drömmen om medborgargarnas deltagande i demokratin, rättvis 

och transparent, individuell men ändå gjord för massorna…” (Kraft & Strandberg, 2006 

s. 152) 

 

Ja, förväntningarna på de sociala medierna är utan tvivel stora, medborgardialogen förväntas finna nya 

vägar och den lokala demokratin ska vinna mark. I takt med detta ansluter sig också allt fler 

kommuner till Facebook. Men vad är egentligen syftet bakom närvaron på de sociala medierna? Är det 

ytterligare en kanal för att nå ut med information till medborgarna,  eller finns där en tanke om att 

förändra medborgarrelationen i grunden? Och kanske framförallt, hur omsätts dessa tankar och 

visioner i praktiken, hur och kring vilka ämnen förs samtalet med medborgarna?   

1.1 Bakgrund 

Även om förhoppningarna på de sociala medierna är stora så visar det sig gång på gång att vi än så 

länge inte kan se några större förändringar i kontakten mellan medborgare och kommun (se 

exempelvis Klang & Nolin,  2011). Är det möjligtivs så att det finns en mytbildning om att ny teknik 

per automatik skulle leda till ett öppnare och mer demokratiskt samhälle? Eller är den stora 

förändringen påväg, bara att det tar längre tid än vi tidigare trott? I denna studie har jag undersökt hur 

kommunerna själva ser på interaktion via sociala medier och  hur detta syns i praktiken. Jag har frågat 

tjänstemän i tre svenska kommuner om deras syn på sociala medier och innehållsanalyserat 

kommunernas officiella Facebooksidor. 

Till grund för kommunernas informationsarbete ligger det vi kallar samhällskommunikation.  

Samhällskommunikation är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. En förutsättning för 

medborgarnas möjlighet till deltagande är att de är välinformerade. Idealet om kommunernas 

informationshantering har sedan länge handlat om att sprida information till medborgarna. Genom ny 

teknik har möjligheterna till effektiv informationsspridning också ökat. I slutet av 90-talet 

introducerades begreppet e-service, och allt fler kommuner började erbjuda service och information 

via nya digitala tjänster. I ett senare skede har de tekniska möjligheterna tagit ytterligare steg och 

begreppet e-service har ersatts av begreppet e-demokrati (Kraft & Strandberg, 2006). Genom den 

moderna informations- och kommunikationstekniken förväntas medborgaren inte bara ha tillgång till 

information, han eller hon ska nu även delta i den löpande kommunikationen, tekniken tillåter inte 



Skendialog eller verkligt deltagande                                                     

Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap VT 13 

 

6 

 

längre bara öppenhet och ökad transparens utan öppnar även upp för interaktion (Klang & Nolin 

2006).  

2012 använde mer än sextio procent av Sveriges befolkning sig av sociala medier, och utvecklingen 

går fort. 2009 var samma siffra omkring 40 procent (Findahl, 2012). Medborgarna har alltså förändrat 

sina kommunikationsmönster, och detta tvingar också kommunerna att följa efter. Detta innebär ännu 

en kanal för kommunerna att hantera, en kanal med helt andra egenskaper än tidigare. Detta ställer 

naturligtvis stora krav på kommunerna, att anpassa kommunikationen efter medborgarna och efter 

mediet. Frågan är vilken roll de sociala medierna tar i kommunikationsarbetet. Hur stor grad av 

medvetenhet och strategi finns i kommunerna, och i förlängningen, på vilket sätt omsätts strategierna i 

praktiken.  

 

1.2 Frågeställning och syfte  

Syftet med studien är att tillföra kunskaper om hur man kan förstå sociala medier  som mötesplats 

mellan kommuner och medborgare utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Meningen med studien 

är att tillföra kunskaper såväl om syftena bakom närvaron som hur det fungerar i praktiken.  

 

1.2.1 Problemformulering 
Utifrån ovanstående bakgrund och syfte har jag formulerat följande problemformulering och 

efterföljande underfrågor som är tänkta att hjälpa till att besvara huvudfrågan.  

 

Huvudfråga 

 Vilken roll intar de sociala medierna i kommuners kommunikationsarbete? 

Underfrågor 

 Vilka ambitioner har kommuner med sin närvaro på sociala medier? 

 Vilka faktorer möjliggör eller förhindrar användandet av sociala medier? 

 Hur inverkar detta på relationen mellan medborgare och kommun? 
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2. Teori 

 

I följande kapitel presenterar jag det teoretiska ramverket för studien. Jag inleder på en 

övergripande nivå då jag presenterar teorier kring legitimitet och kommunikation och 

medborgarens demokratiska roll. Vidare introducerar jag det mångfacetterade begreppet 

interaktion och ger en bild av hur detta kan förstås. Detta följs utav en introduktion till 

begreppen samhällskommunikation och sociala medier. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av den tidigare forskning som är gjord på området, främst för att rama in 

problemområdet och för att visa på varför denna studie är av betydelse. 

2.1 Legitimitet och kommunikation 
Inledningsvis är det av värde att presentera den sociala kontext som kommuner verkar inom. Precis 

som jag nämnde inledningsvis går det inte att skilja på mediet och den sociala omgivningen. Därför 

vill jag här beskriva det förhållande som kommunen har till medborgaren och vad dess legitimitet och 

makt byggs upp utav.  

Jag ansluter mig till den utgångspunkt som Klang och Nolin (2011) med flera argumenterar för, 

nämligen att mediet i sig inverkar på hur vi kommunicerar med varandra, med andra ord; mediet styr i 

mångt och mycket innehållet, det går alltså inte att separera mediet som enbart ett tekniskt hjälpmedel. 

Mediet är en del i ett relationsbyggande.  

Med detta menas att mediet ingår i en social verklighet, vilken är uppbyggd av relationer. Berglez och 

Olausson (2009) talar om detta som det dialektiska perspektivet, man menar att medierna får sin 

position genom det relationella samspelet, bestående av konflikter och motsättningar som sker mellan 

olika institutioner. För att förstå varför de sociala medierna får den roll de får i medborgardialogen 

menar jag således att man också måste förstå den kontext som kommuner befinner sig i. Här blir 

begreppet makt fruktbart. Enligt Berglez och Olausson blir maktbegreppet användbart när det handlar 

om att förklara relationen mellan institutioner och människor, där medierna också medverkar.  

Med makt utgår vi oftast från att alla inte kan ha lika mycket makt, om någon får mer makt, förväntas 

någon i andra ändan få mindre makt. Här blir det också tydligt varför maktbegreppet blir användbart i 

denna studie, Berglez och Olausson pekar just på hur ny informationsteknologi kan inverka på 

maktförhållanden genom dess kommunikativa förmåga.   

Maktförhållandet bygger alltså på ett socialt samspel oavsett vilken nivå den utspelar sig på. 

Maktförhållanden existerar såväl då politiker genomför offentliga handlingar som i de vardagliga 

mötena mellan människor. John B Thompson (2001) tar i sin bok Medierna och moderniteten upp fyra 
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former av makt, dock ska man komma ihåg att dessa inte kan ses som avskiljda delar utan att de olika 

formerna för makt ofta samspelar.  

 

Former av makt:                                Resurser:                                               

 Ekonomisk makt                  Materiella och ekonomiska resurser 

 Politisk makt                        Auktoritet 

 Tvångsmakt                          Fysiskt och väpnat våld 

 Symbolisk makt                   Informations- och kommunikationsmedel 

(Thompson, 2001 s. 29) 

 

Även om dessa former av makt ofta samspelar så talar Thompson om så kallade paradigmatiska 

institutioner, det vill säga, sådana institutioner som huvudsakligen har en form av makt som bas. Vad 

det gäller kommuner är det främst den politiska makten som är basen, här är det alltså auktoritet och 

legitimitet som huvudsakligen bär upp makten. Visserligen kan viss makt erhållas genom lagar och 

förordningar, men denna typ av institutioner är även i stor utsträckning beroende av tvångsmakt 

(poliser, militär etcetera) och av symbolisk makt. Vad det gäller symbolisk makt blir det tekniska 

mediet betydelsefullt, det är genom mediet som symboliskt innehåll överförs och mediets egenskaper 

påverkar i stor utsträckning hur själva budskapet/innehållet uppfattas. Genom symbolisk makt kan 

man så att säga underbygga och bibehålla auktoriteten.  

Det är uppenbart att ny teknik och nya medier inverkar på relationer och maktförhållanden. Detta i sin 

är nära sammankopplat med lokal demokrati vilket vi resonerar kring i nästkommande stycke.  

2.1.1 Demokrati och medborgardialog 
Här kommer jag in på det Ulf Buskqvist behandlar i sin doktorsavhandling, Medborgarnas röster – 

Studier av internet som politisk offentlighet (2007). I studien ställer han frågan om tekniska 

utvecklingen gör att vi kanske måste omforma hela vår uppfattning kring begreppet demokrati. Han 

menar att vi kan se en utveckling från det vi kallar representativ demokrati där grunden är att 

medborgaren erbjuds ett antal paketerade politiska lösningar som han eller hon får rösta på. I det han 

kallar den deliberativa demokratin är utgångspunkten snarare att medborgaren skall medverka i de 

kommunikativa processerna – medborgaren ska vara med hela vägen.   

Vidare menar Buskqvist precis som många dessförinnan (se exempelvis Dahlgren, 2002, Hague & 

Loader, 1999 m.fl. ) att det inte råder några tvivel om att medier och demokrati samspelar. TV-mediet 

exempelvis har till stora delar ökat medborgarnas insyn och kunskaper om politik och den offentliga 
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makten. Likaså ses internet av många som ett demokratiskt verktyg, främst med anledning av dess 

möjlighet att tillgängliggöra information men även med anledning av dess interaktiva egenskaper. 

Buskqvist presenterar i sin studie analysverktyg för att mäta internetmediets demokratiska roll vilket 

också blir användbart i denna studie. För att mäta internets demokratiska roll använder han sig av tre 

demokratikriterier, dessa är : 

 Effektivt deltagande – Detta kriterie handlar främst om att medborgaren har förutsättningar 

för att delta. Genom sociala medier krymper exempelvis avstånden i rum och tid och det går 

även snabbare att göra sin röst hörd genom dessa medier.  

 

 Upplyst förståelse – Detta kriterie har att göra med det vi tidgare talade om som service-

demokrati, nämligen att medborgaren har möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om en 

fråga. Det handlar om att tillgängliggöra information till medborgaren.  

 

 Kontroll över dagordningen – Det sista kriteriet handlar om i vilken utsträckning 

medborgaren kan föra upp nya frågor på agendan. Det handlar i grund och botten om vem som 

har kontroll över själva innehållet.  

(Buskqvist, 2007 s. 30-31) 

Då man talar om de nya mediernas demokratiska potential är det ofta mediets interaktiva egenskaper 

som står i fokus. Interaktivitet är dock ett mångfacetterat begrepp vilket jag belyser i nästkommande 

stycke.   

2.2 Interaktivitet 
Det finns en mängd definitioner av vad interaktivitet innebär, detta visar på just hur diffust och 

svårtolkat begreppet är. Begreppet blir också än mer komplext i takt med den tekniska utvecklingen. 

Tidigare har man ofta skiljt på masskommunikation och kommunikation av mer interpersonell 

karaktär. Genom nya tekniska plattformar konvergerar dock de olika kommunikationsformerna 

(Berglez och Olausson, 2009). Detta gör att begreppet blir väldigt brett och innefattar såväl 

masskommunikation som kommunikation av mer privat karaktär.  

Forskningen är sammstämmig i att digitala medier förändrat förutsättningarna för hur och med vilka vi 

kommunicerar. Sociologen John B Thompson lade redan 2001 fram en bok där han presenterar tre 

olika interaktionsformer, ur vilka man också kan se en historisk utveckling av begreppet: 
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 Inledningsvis har vi den interaktion som är grunden för all kommunikation, det vill säga den 

som sker ansikte mot ansikte. Denna form av kommunikation är dialogisk till sin karaktär då 

den öppnar upp för respons och feedback och den innefattar även en mångfald av symboliska 

signaler och tolkningsmöjligheter.  

 

 Vidare har vi den medierade interaktionen vars förutsättning är att ett tekniskt hjälpmedel 

används. Exempel är brevskrivning och telefonsamtal där kommunikation sker mellan olika 

rum. Här uteblir ofta en hel del symboliska signaler på grund av att kommunikationen inte 

sker i samma rum. Det blir således svårare att minimera oklarheten i budskapet och det 

handlar till stor del om egna tolkningar från de som deltar i samtalet. Kommunikationen är 

även här riktad åt båda hållen och kan ses som dialogisk till sin karktär.  

 

 Till sist har vi den medierade kvasiinteraktionen. Detta är kommunikation som sker genom 

olika typer av massmedier såsom tv, radio etcetera. Även här är möjligheterna att överföra 

symboler begränsade jämfört med samtalet ansikte mot ansikte. Denna form av 

kommunikation är mer monologisk till sin karaktär. Det som dock skiljer denna form av 

kommunikation från de två tidigare interaktionsformerna är att man når en obegränsad mängd 

människor.  

          (Thompson, 2001 s. 112) 

 

Thompson menar samtidigt att medier inte alltid kan placeras inom ramen för en av dessa 

interaktionsformer. Genom nya informations- och kommunikationstekniker konvergerar dessa 

interaktionsformer och plötsligt blir det möjligt att interagera på flera sätt. Begreppet interaktion är 

alltså komplext och det idag finns få interaktionsmodeller som är analytiskt användbara. Den modell 

som jag funnit mest lämplig för denna studie är Sally McMillans tvådimensionella 

interaktivitetsmodell vilken jag presenterar nedan.  

 

2.2.1 McMillans interaktivitetsmodell 
Den amerikanske professorn Sally McMillan har tagit fram en modell för hur man kan mäta 

interaktion utifrån variablerana kommunikationsinriktning och användarkontroll. Utifrån detta har hon 

tagit fram följande interaktionsformer (vilka jag förenklat något):  

 Monolog – Används  för spridning av innehåll för att locka till sig publik eller utöva någon 

form av övertalande kommunikationsfunktion.  
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 Återkoppling – användaren kan i väldigt begränsad form återkoppla. Det finns ingen garanti 

för att avsändaren kommer svara och avsändaren har kontrollen. 

 

 Mottaglig dialog – Denna form möjliggör tvåvägskommunikation. Sändaren har dock fortsatt 

den viktigaste kontrollen.  

 

 Ömsesidig dialog – denna form möjliggör symmetrisk tvåvägskommunikation. En stor del av 

kontrollen förflyttas till användaren. Gränserna mellan avsändare och mottagare blir här 

upplösta.  

(i Berglez & Olausson 2009 s. 167-168). 

Denna modell blir alltså användbar då jag ska studera i vilken grad interaktion uppstår på 

kommunernas Facebooksidor.  

2.3 Samhällskommunikation 
För att verkligen förstå de villkor som omger kommunernas kommunikationsarbete är det nödvändigt 

att resonera kring begreppet samhällskommunikation. Som jag nämnde inledningsvis är 

samhällskommunikation nämligen en av grundpelarna i kommunernas kommunikationsarbete. Detta 

stycke kan närmast ses som en beskrivning av begreppets historiska utveckling.   

Monika kraft och Pelle Strandberg (2006) skriver i sin bok Samhällskomunikation – Ny strategi för 

informatörer i offentlig sektor om hur idealet om förmedling av information till medborgarna 

förändrats i och med internet och nya tekniska lösningar. I Sverige har begreppet servicedemokrati 

länge varit bärande. Detta betyder i grunden att det offentligas förtroende bygger på att man 

presenterar verksamheten öppet och levererar det medborgaren önskar. Begreppet samhällsinformation 

definerar Kraft och strandberg som:  

 Information som syftar till att göra medborgarna medvetna om sina rättigheter och 

skyldigheter samt;  

 Information som syftar till att göra det möjligt för medborgaren att hävda sina ideér och 

intressen i den demokratiska processen.  

Denna definitionen, menar författarna, existerade för över 30 år sedan, och gör så än idag. Skillnaden 

är att tekniken sprungit ifrån teorierna om informationsspridning. Kraft och Strandberg menar helt 

enkelt att man från det offentligas sida inte vet hur man ska hantera den moderna informations- och 

kommunikationstekniken.  
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Bild 1: SKL: Sociala medier i kommuner och 

landsting 2012 

I slutet av 90- talet skedde en viss förändring då man började tala om begreppet e-demokrati vilket 

innebar att IT tjänsterna skulle bidra till att utveckla demokratin och förbättra 

samhällskommunikationen. Tappra försök gjordes också för att införliva detta begrepp, 2003 

lanserades exempelvis 24-delegationen vilken bland annat hade till uppgift att skapa myndigheter som 

skulle stå medborgarna till tjänst 24 timmar om dygnet.  

Just begreppen IT och demokrati har sedan länge förts samman och varit på tapeten för såväl medier 

som politiker och forskare. Inte sällan har lovorden varit stora och genom åren har begrepp som 

elektronisk demokrati, dyberdemorati, teledemokrati och många därtill passerat förbi (Dahlgren, 

2002). 

Enligt många studier (se exempelvis Nolin och Klang, 2011 & Bonson et.al, 2012) tycks definitionen 

av samhällskommunikation fortsatt bestå och uppgiften att sprida information har enbart kommit att 

bytas ut mot att tillgängliggöra information. Kraft och Strandberg (2006) menar att kommuner och 

myndigheter fortsatt utgår från ett sändarperspektiv utan intresse eller beredskap för dialog. Oavsett 

hur man definerar samhällskommunikation så är det tydligt att mediet inte kan seprareras från 

kontexten, den uppgift kommunen har ställer också vissa krav på vad som skall förmedlas till 

medborgaren.  

Kommunerna verkar alltså utifrån vissa speciella premisser vilket också sätter sina avtryck i den 

kommunikation som sker på Facebook. Naturligtvis inverkar också det tekniska mediets egenskaper 

på hur kommunikationen förs vilket jag redogör för i nästa stycke.  

2.4 Sociala medier 
E-delegationen definerar sociala medier som ”…ett sätt att kommunicera, skapa relationer, främja 

dialog och dela kunskap”(E-delegationen, 2013). Det är alltså ett verktyg som främjar öppenhet och 

relationsbyggande.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade 

2012 en undersökning kring svenska kommuners 

närvaro på sociala medier. Undersökningen visar att 76 

procent av sveriges kommuner använder sig av sociala 

medier. Statistiken visar också att Facebook är det 

populäraste sociala mediet att använda. Undersökningen 

bygger på ett enkätutskick som gått ut till Sveriges alla 

kommuner. De har också fått svara på varför/varför inte 

de använder sig av sociala medier. Som man kan se i 

statistiken här intill är det just dialogen med 
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medborgaren som ligger i fokus, man menar även att kanalen i stor utsträckning används för spridning 

av olika former av nyheter. Denna statistik fungerar som en bra bakgrund för denna studie, frågan är 

om jag kan hitta samma fenomen i mina studieobjekt, och frågan är också om syftet bakom närvaron 

stämmer överens med hur det fungerar i praktiken.  

Utan att ha svaret på den frågan så kan vi i vart fall konstatera att de sociala medierna erbjuder flera 

olika möjligheter, och i viss mån även en del begränsningar. Jag redogör i nästkommande stycken för 

mediets eventuella möjligheter och begränsningar.  

 

2.4.1 Möjligheter med sociala medier 
En av de mest framstående experterna inom sociala medier är kommunikationsvetaren Brit Stakston. 

Hon har bland annat skrivit boken Politik 2.0 – Konsten att använda sociala medier (2010). Även om 

det i grunden är en handbok för hur man på bästa sätt använder sociala medier så resonerar hon också 

om de faror och möjligheter som finns med de sociala medierna.  

För det första tillgängliggör sociala medier kommunikation där vi kan dela erfarenheter åsikter och 

liknande oberoende av tid och plats. Det är så att säga tillgängligt överallt och till en låg kostnad. För 

det andra gör sociala medier det möjligt för organisationer att finnas där målgruppen finns – det kan 

alltså ses som ytterligare en kanal för att nå alla intressenter. För det tredje är det viktigt att poängtera 

att sociala medier inte kan ses som något som ska ersätta våra tidigare kommunikationsformer. Genom 

sociala medier konvergerar snarare olika interaktionsformer. Sociala medier kan alltså ses som en 

förlängning av de möten vi har dagligen ansikte-mot ansikte – ytterligare en dimension läggs till denna 

form av kommunikation. För det fjärde kan sociala medier bidra till att vi använder oss bättre av all 

tillgänglig kunskap. Genom samverkan kan vi alla bidra till det gemensamma kunskapsbyggandet. 

Sociala medier gör även att vi kan finna de nätverk och personer som tillför oss något. Enligt Stakston 

är vi alla individualister och söker efter människor som är liknande oss själva värderingsmässigt 

(Stakston, 2010). 

Här framträder ett antal möjligheter med sociala medier generellt. I studien Local e-government 2.0 

har Bonson (et. al 2012) presenterat fyra förbättringsmöjligheter som gäller  myndigheter och 

kommuner mer specifikt. Dessa är:  

1. Förbättrad öppenhet – Sociala medier gör information mer lättillänglig på de plattformar där 

medborgarna vill ha informationen.  

 

2. Förbättrat beslutsfattande – De sociala medierna gör det enklare att få engagerade 

medborgare som också känner sig delaktiga.  
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3. Förbättrad service – Det blir enklare att få feedback på servicen, medborgarna blir mer 

delaktiga i utformandet av servicen.  

 

4. Förbättrade relationer internt och externt – Det blir enklare att strategiskt och 

målgruppsanpassat kommunicera såväl internt som med externa aktörer och bygga upp 

relationer.  

 

Vidare skriver man i studien om vilka kriterier som måste uppfyllas för att ovannämnda möjligheter 

verkligen skall införlivas.. Man menar att; 

“The relationships between an entity and its stakeholders must be based on two principles: 

collaboration and engagement. Collaboration, through active and real-time interactions between 

the entity and its stakeholders, and engagement, through an implicit set of mutually beneficial 

outcomes [...] dialogs can have many positive effects in […] generating support for a 

position/project; and creating identity and trust.” (s.10) 

Det jag främst tar fasta på här är slutsatsen att kommuner och myndigheter genom att skapa dialog där 

båda parterna gynnas kan öka förtroendet och skapa en form av gemenskap. Det är alltså utan tvivel så 

att stora möjligheter finns med de sociala medierna. Det är samtidigt tydligt att det även finns 

begränsningar, eller i vart fall hinder vilka jag nu ska redogöra för.   

 

2.4.2 Hinder med sociala medier 
Ett av de största problemen gällande sociala medier är just det som ligger till grund för denna uppsats, 

nämligen krocken mellan den traditionella organisationen och det nya mediet. Emma Marie Andersson 

(i Stakston, 2010) skriver just om detta problem. Hon menar att det är lätt för organisationer att tänka 

“bara vi finns där och lyssnar” och inte egentligen reflekterar kring vad dialog faktiskt innebär. Hon 

menar att detta genererar en frustration hos mottagaren som förväntar sig att organisationen 

(kommunen) bakom kommunikationen ska vara mer delaktig i samtalet. De sociala medierna gör 

visserligen att trösklar sänks och att de som har makten blir mer lättillängliga, men; 

“…att tröskeln blir lägre innebär inte med automatik att det sker en ökad interaktion och större 

interaktion. Det krävs att man lämnar gamla invanda mönster från båda håll”(Stakston, 2010 s. 

14)  

Brit Stakston skriver redan i inledningen av sin bok om varför det är viktigt att ta de sociala medierna 

på allvar under rubriken Kunskapsglappet och rädslorna kring internet måste försvinna. Samtidigt 
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som sociala medier ger möjligheter för individen att själv komma till tals så riskerar de också att skapa 

nya kunskapsklyftor. Hon menar att de som förstår sig på potentialen i sociala medier tillslut är de som 

lär sitta med megafonerna och att de som är rädda och inte förstår dess möjligheter kommer förlora 

makt och påverkanskraft – just därför är detta också en demokratisk fråga. Internet, och sociala medier 

inte minst, gör att förtroende och legitimitet enklare kan ifrågasättas, Stakston menar att internets 

inverkan på samhället och individer inte kan ses som självklart positiv för alla.  

Resonemanget om att nya medier skulle skapa ökade klyftor är dock något som inte specifikt gäller 

sociala medier. Jan Van Dijk (2005) menar att det är ett gammalt problem då tillgången till nya medier 

alltid skiljt sig åt och att klyftor på så sätt alltid skapats. Det som skiljer sig är däremot att den nya 

tekniken - i denna studie Facebook – på så många plan förändrar kommunikationen. De sociala 

medierna möjliggör inte bara informationsspridning, de möjliggör alla möjliga former av 

kommunikation och bidrar till förändring inom stora delar av den sociala omgivningen. Denna kritiska 

ansats är något jag bär med mig i denna studie, nämligen utgångspunkten att sociala medier – trots alla 

förväntningar – inte per automatik gynnar alla.  

2.5 Motivering av valda teorier 
Jag har nu presenterat studiens teoretiska utgångspunkter. Om man ska sammanfatta den presenterade 

teorin så kan vi konstatera att studien i mångt och mycket landar i ett makt- och demokratiperspektiv. 

Vi kan även konstatera att studien bygger på en kritisk ansats, med det menar jag att de sociala 

mediernas uppskrivna potential ifrågasätts och jag utgår i stor utsträckning från antagandet att sociala 

medier inte suddar ut makthierarkier utan att hierarkierna snarare omvandlas.  

De inledande teorierna om makt och demokrati ger en övergripande bild av det som utgör 

kommunernas kontext. Genom avsnitten om samhällskommunikation och sociala medier bryter jag  

ned frågan på en mer specifik nivå där kommunernas  kommunikativa kontext ställs mot de sociala 

mediernas olika egenskaper.   

Eventuellt lyfts här frågetecken kring varför jag valt att använda mig av teorier kring politik trots att 

jag i studien inte valt att intervjua politiska företrädare. Jag menar dock att valet av teorier är motiverat 

då de kommunikationsexperter jag intervjuat verkar inom en politiskt styrd organisation. Det går inte 

att komma ifrån att frågor om legitimitet, makt och deltagande är giltigt även ur det perspektiv jag 

valt.  
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2.6 Forskningsläget 
Jag har nu presenterat och motiverat de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. För att knyta 

ihop den teoretiska säcken är det nu läge att presentera vilken forskning som tidigare gjorts på 

området. Genom denna genomgång vill jag visa på i vilka studier jag funnit inspiration och även visa 

på varför denna studie är betydelsefull.   

2.6.1 Studier av riktlinjer 
Den forskning som kommer närmast mitt problemområde är Mathias Klang och Jan Nolins avhandling 

disciplining social media från 2011 där man studerat riktlinjerna för sociala medier i 26 svenska 

kommuner. Här har man studerat hur de sociala mediernas möjlighet till dialog och samarbete 

införlivats i den kommunala verksamhetens informationsarbete som sedan länge präglats av att endast 

tillhandahålla information till medborgarna. 

Klang och Nolin talar om utvecklingen av sociala medier i tre steg där det började med att individer 

fick möjlighet att interagera genom plattformar som Facebook. I nästa steg följde företag efter och 

insåg potentialen i att kunna interagera och skapa en dialog med sin målgrupp. Det tredje steget – som 

också är i fokus för denna studie – är då myndigheter, och i detta fall kommuner, i större utsträckning 

gör sig synliga på sociala medier. Detta innebär inte att man numera kan likställa begreppet 

medborgare med begreppet konsument, myndigheter och kommuner verkar utifrån andra normer och 

regler och därmed är förutsättningen för interaktion via sociala medier också annorlunda. Klang och 

Nolin beskriver myndigheternas roll i sociala medier på följande vis: 

“While corporations can be quite flexible when working in social media, governing bodies are 

bound by a regulated system that defines an appropriate relationship between civil servants and 

those contacting the authorities.” (s. 13) 

Med reglerade system menar man dels de juridiska lagarna om offentlighet och sekretess men även de 

normer och regler som finns i kontakten mellan myndigheter och medborgare. Precis som jag 

diskuterat tidigare så verkar kommuner och myndigheter utifrån vissa särskilda spelregler och en 

särskild kontext bestående av olika maktförhållanden och relationer – vilket också inverkar på vilken 

roll de sociala medierna tar i organisationen.   

2.6.2 Studier om interaktion och transparens 
Just kommunernas traditionella och starkt förankrade arbetssätt är något som diskuteras i ett antal 

studier. Tidigare nämnda Nolin och Klang problematiserar just kring detta då de talar om begreppen  

transparens och interaktion. De menar att kommunernas inlärda mönster gör att möjligheterna till 

interaktion snarare ersätts av transparens. Vidare har man kunnat konstatera att syftet med att etablera 

sig på sociala medier sällan är tydligt och att sociala medier i kommuner i många fall ses som som ett 



Skendialog eller verkligt deltagande                                                     

Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap VT 13 

 

17 

 

problem som måste hanteras snarare än en möjlighet som kan utnyttjas.  Just denna diskussion kring 

transparens och interaktion visar just på hur olika uppfattningar det finns kring vad verklig interaktion 

innebär.  

Även Enrique Bonson, Lourdes Torres, Sonia Roya och Francisco Flores diskuterar kring interaktion 

och transparens i sin studie Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in 

municipalities (2012) där de studerat användningen av sociala medier i olika europeiska myndigheter. 

De gör en liknande distinktion som Nolin och Klang då de också talar om två perspektiv, ett 

öppenhetsperspektiv och ett interaktionsperspektiv.  

Genom det internationella perspektivet i studien har man även jämfört olika länder och utifrån detta 

menar man att  nordiska länder har en myndighetskultur där samråd, diskussion och medborgarnas 

engagemang ofta värderas högt. Samtidigt menar man att utvecklingen och användningen av sociala 

medier rent generellt kommit relativt långt här. Detta belyser varför studier av just de svenska 

kommunernas användning av sociala medier är värdefull.   

2.6.3 Studier om trovärdighet 
Då jag sökt efter tidigare forskning har jag funnit ett antal studier där fokus ligger på aspekter som 

trovärdighet och legitimitet.  

En studie med denna ansats är Dawn Gilpin, Edward Palazzolo, och Nicholas Brodys studie Socially 

mediated authenticity där man studerat de sociala mediernas roll utifrån ett äkthetsperspektiv. Precis 

som titeln anger är en viktig beståndsdel begreppet authencity eller trovärdighet. Man menar att 

sociala medier förändrat sättet vi interagerar på, och att detta också får konsekvenser för 

trovärdigheten i samtalet. Kommunikationen uppfattas så att säga som personlig och nära oberoende 

av tid och rum. Gränserna mellan mottagare och avsändare suddas ut vilket också gör det svårare att 

värdera trovärdigheten i det som kommuniceras. Då myndigheters verksamhet i stort byggs upp av 

legitimitet och trovärdighet hos medborgarna kan det alltså uppstå problem när man ger sig ut i dessa 

medier.  

Samma kritiska ansats har Ulf Buskqvist i sin avhandling Medborgarnas röster – studier av internet 

som politisk offentlighet (2007). Själva utgångspunkten i avhandlingen är att även om ny teknik 

möjliggör en ny form av politiskt och offentligt deltagande så går det inte att betrakta de nya medierna 

som ett verktyg som sköter sig självt. Huruvida tekniken utnyttjas avgörs av organisationen som 

erbjuder tjänsten och brukarna som använder tjänsten.   
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2.6.4 Summering av forskningsläget 
Forskningen kring svenska kommuners närvaro på sociala medier är alltså av naturliga skäl relativt 

begränsad. Det finns dock en del forskning på internationell nivå och framförallt finns en hel del 

forskning angående informations- och kommunikationsteknikens inverkan på demokratin i stort.  

Det som kännetecknar forskningen om kommuners närvaro på sociala medier är att den är 

funktionalistiskt och praktiskt inriktad. Det finns även en viss avsaknad av studier med en kritisk 

ansats.   

För det första är denna studie relevant då den tillför färsk kunskap, detta är  betydelsefullt på ett 

område där utvecklingen går oerhört snabbt. För det andra tillför denna studie ett mer kritiskt 

förhållningssätt till de sociala medierna där jag utgår från att sociala medier per automatik inte suddar 

ut makthierarkier och att utvecklingen nödvändigtvis inte gynnar alla.  
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3. Metod 

 
I följande kapitel redogör jag för studiens tillvägagångssätt. Jag inleder med en kort 

beskrivning av mina metodval. Därefter presenterar jag det konkreta genomförandet av 

studien. Kapitlet avslutas med en metodkritisk diskussion där jag bland annat diskuterar 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

3.1 Angreppssätt 
Utgångspunkten  i denna studie är att undersöka synen  på de sociala medierna i kommuner. Utifrån 

detta syfte blev kvalitativa intervjuer ett lämpligt val då denna metod lämpar sig väl just då man 

önskar fånga attityder och uppfattningar (Ekström & Larsson, 2010). Det naturligta valet här var att 

samtala med människor som har god insikt i arbetet med de sociala medierna, jag ville så att säga tala 

med de personer som besitter expertkunskaper kring frågan. Urvalet gjordes således utifrån att jag 

ställde frågan till kommunerna om vilka medarbetare som hade störst insikt i arbetet med de sociala 

medierna.  

En studie där jag enbart undersöker tjänstemännens perspektiv riskerar dock att bli något ”platt” då det 

endast är ett perspektiv som framträder. Ett viktigt komplement blev därför att ställa denna  retorik 

mot praktiken. Det är så att säga i praktiken som syftet bakom närvaron verkligen framträder. För att 

fånga hur kommunens närvaro på Facebook fungerar i praktiken valde jag att göra en kvantitativ 

innehållsanalys. Genom innehållsanalysen ville jag skapa en tydligare bild av hur mötet mellan 

medborgare och kommun kan förstås. Dels ville jag se inom vilka ämnen medborgare och kommun 

möts och dels vill jag se på vilket sätt man möts. För att förstå mötet mellan kommun och medborgare 

går det inte heller att enbart begränsa studien till kommunens egna aktivitet, utan detta måste även 

ställas mot medborgarnas aktivitet. Därför har såväl medborgarnas inlägg som kommunens inlägg 

analyserats.  

3.1.1 Val av kommuner 
Jag har alltså innehållsanalyserat Facebooksidorna och intervjuat kommunikationsexperter på tre 

kommuner. De kommuner som ingår i studien är Karlstads kommun, Södertälje kommun och Tyresö 

kommun. I mitt val av kommuner har jag tillämpat ett urval efter kritiskt fall, alltså där jag valt 

kommuner som är särskilt berörda av min forskningsfråga (Ekström & Larsson, 2010). Jag har försökt 

finna kommuner där arbetet med Facebook kommit relativt långt. Det har presenterats ett antal 

rankinglistor och mätningar av vilka kommuner som är mest aktiva i sin närvaro på Facebook. 

Exempelvis presenterades i år en undersökning  där ett undersökningsföretag kartlagt vilka kommuner 
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som uppnått bäst medborgardialog på Facebook (Svenska marknadsförbundet, 2013). I topp 10 

återfanns här alla de kommuner som kommit att ingå i min studie.   

Denna urvalsmetod valde jag då det lär vara i dessa kommuner som jag kan få ut mest tankar och 

funderingar kring närvaron på sociala medier. I en kommun som inte arbetar med sociala medier har 

frågan så att säga inte aktualiserats och reflektionerna kring frågan lär inte vara lika utvecklade. 

Dessutom är det i dessa kommuner som arbetet med sociala medier kan sägas ha en verklig betydelse. 

Här nedan följer en kort beskrivning av de tre kommunerna som ingått i studien:  

 Tyresö kommun 
Tyresö kommun är den minsta kommunen av de tre med ett invånarantal på 43 711 personer 

(SCB, 2012). Facebooksidan lanserades 2009 och idag har man drygt 4900 följare. Fem 

personer arbetar med kommunikationsfrågor i kommunen. Ansvaret för det operativa arbetet 

med Facebook ligger huvudsakligen på en anställd kommunikatör.  

 Södertälje kommun 
Södertälje är den största kommunen med ett invånarantal på 89 711 personer (SCB, 2012). 

Facebooksidan lanserades 2009 och idag har man drygt 4700 följare. På 

kommunledningskontoret arbetar sex personer med kommunikationsfrågor. Ansvaret för 

arbetet med Facebook ligger främst på en person, dock sker arbetet i nära kontakt med de som 

ansvarar för kommunens externa webbsida och inlägg görs av flera olika personer.  

 Karlstad kommun 
Karlstad är den näst största kommunen i studien med ett invånarantal på 86 949 personer 

(SCB, 2012). Facebooksidan lanserades 2010 och idag har man drygt 18 000 följare. På 

kommunledningskontoret arbetar åtta personer med kommunikationsfrågor. Alla förvaltningar 

med totalt cirka 30 anställda kommunikatörer har möjlighet att gå in och administrera 

Facebooksidan. En person anställd på kommunlednignskontoret är huvudredaktör och all 

publicering stäms av med denne person. Kommunens kontaktcenter har till uppgift att se till så 

att medborgarnas frågor på Facebooksidan besvaras och hanteras korrekt.  

3.2 Genomförande 
Jag har nu redogjort för mina metodval, en mer kritisk diskussion kring mina val kommer senare i 

kapitlet. Härnäst följer en presentation av det konkreta genomförandet av studien. Jag inleder med det 

första steget i materialinsamlingen, nämligen de kvalitativa forskningsintervjuerna.  

3.2.1 Intervjuer 
Jag använde mig i studien av semistrukturerade öppna intervjuer (Ekström & Larsson, 2010) där 

respondenterna hade möjlighet att resonera relativt fritt kring ett antal fasta teman. Jag utgick från ett 
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intervjuschema vid intervjuerna vilket jag dock förhöll mig relativt fritt till. Den första tematiska 

ingången rörde frågor om arbetsfördelning, arbetsuppgifter och de sociala mediernas roll gentemot 

andra kanaler. I nästa del diskuterades innehållet på Facebooksidan och vad kommunerna önskade få 

ut av sin närvaro. I ett senare skede leddes intervjun in på mer övergripande frågor gällande 

kommunens relation till medborgaren och vilken roll man ansåg medborgaren ha i relation till 

kommunen. Hela intervjumallen finner ni som bilaga.  

I nästa steg transkriberade jag och påbörjade analys av materialet. Jag använde mig av så kallad 

traditionell bearbetning där jag delade upp frågor och svar utifrån mina förutbestämda teman genom 

att stryka över och skapa olika kategorier (Ekström & Larsson, 2010).  

Respondenterna valdes utifrån hur insatta de ansetts vara i ämnet. Jag har haft för avsikt att intervjua 

personer med en god insyn i såväl det operativa arbetet som det mer strategiska arbetet bakom 

Facebook. I Södertälje och Karlstad visade det sig att en och samma person kunde täcka upp båda 

dessa sidor, i Tyresö visade det sig dock vara nödvändigt att intervjua två personer, en med en mer 

strategisk syn på arbetet, och den andre med en mer operativ syn. Totalt intervjuades alltså fyra 

personer och här nedan följer en kort beskrivning av de olika respondenterna:  

 Annika Röed – Tyresö kommun 
Annika Röed är kommunikatör på Tyresö kommun. Till hennes ansvarsområden hör det 

operativa arbetet med sociala medier och utvecklandet av en e-tjänstportal som är tänkt att 

underlätta tyresöbornas ärendehantering med kommunen. Annika bär huvudansvaret för att 

publicera inlägg på kommunens Facebooksida, bevaka medborgarnas inlägg på 

Facebooksidan och skicka vidare eventuella frågor till berörda enheter/medarbetare.  

 Karin Hassler – Tyresö kommun 
Karin Hassler är kommunikationschef på Tyresö kommun. Hon ansvarar för det strategiska 

kommunikationsarbetet i kommunen och var också en av de främsta initiativtagarna till 

kommunens Facebooknärvaro. I rollen som kommunikationschef har hon ett stort ansvar för 

det strategiska arbetet bakom kommunens Facebooknärvaro.  

 Kristina Karlander – Södertälje kommun 
Kristina Karlander är webbstrateg på kommunikationsavdelningen i Södertälje kommun. I 

arbetet som webbstrateg arbetar hon mycket med support och utbildningsfrågor inom 

kommunen och bär även det huvudsakliga ansvaret för kommunens närvaro på sociala medier. 

Även om olika personer publicerar inlägg på kommunens Facebooksida så är det Kristina som 

huvudsakligen skriver kommunens inlägg. 
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 Emma Kraft – Karlstad kommun 
Emma Kraft är kommunikatör på Karlstad kommun. Emma är huvudredaktör för kommunens 

officiella Facebooksida. Detta innebär att hon skriver de flesta av kommunens inlägg och 

håller i planeringen och samordningen kring närvaron på Facebook. Hon är även 

huvudredaktör för Facebooksidan ”kommunpolitik i Karlstad” – en sida där medborgarna skall 

ha möjlighet att möta politikerna i kommunen.  

 

3.2.2 Innehållsanalysen 
Efter att intervjuerna genomförts innehållsanalyserade jag de tre kommunernas Facebooksidor. Då 

Facebook är väldigt öppet till sin karaktär var det problematiskt att välja ut vilka delar av sidan som 

skulle studeras. Valet föll tillslut på att analysera alla inlägg som publicerats öppet på kommunens 

Facebooksida såväl de gjorda av medborgare som av kommunen. De inlägg som inte ingick i 

innehållsanalysen var de som skrivits privat till kommunen via meddelandefunktionen samt de 

kommentarer som följer de olika inläggen.   

Utifrån målet att ta reda på hur och om vad dialogen på Facebook förs utformades ett kodschema. 

Mätperioden var på 16 dagar (8/4 – 23/4) där totalt 193 inlägg analyserades. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de olika variablerna. Hela kodschemat finner ni som bilaga.  

 Registrerande variabler 
Jag inledde med ett antal registrerande variabler som hade till syfte att underlätta då jag ville 

söka upp inläggen i efterhand och för att kunna mäta frekvensen av inläggen över tid. De 

registrerande variabelerna bestod bland annat i frågor om vilket datum inlägget publicerades 

och vem som var uppovsman till inlägget (kommun eller medborgare). 

 Innehållet  
Därefter följde variabler rörande innehållet på Facebooksidorna. Genom denna variabel ville 

jag fånga upp vad som avhandlas på kommunernas Facebooksida, det vill säga, vad kanalen 

används till. Jag delade här in kategorierna i ett antal övergripande teman 

(evenemangsinformation, samhällsinformation & fritidsinformation). Kategorierna 

samhällsinformation och fritidsinformation bröts sedan ner i ett antal underkategorier för att få 

en än tydligare bild av vilka ämnen som diskuteras. En viktig del var här att fånga huruvida 

samtalet handlade om mer lättsamma ämnen rörande fritid eller något mer djupblodade samtal 

gällande samhällsinformation.  
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 Engagemang  
I nästa steg ville jag mäta engagemanget för inläggen. Två användbara variabler blev här likes 

och kommentarer. Likes ser jag som ett mått på hur många som nåtts av budskapet, 

kommentarer ser jag som ett bättre mått på själva engagemanget kring inlägget. För att få en 

ytterligare bild av samtalets karaktär och mellan vilka samtalet förs valde jag också att 

undersöka vilka som valde att kommentera inlägget (medborgare eller kommunen). På så sätt 

ville jag fånga mellan vilka samtalet förs och att få en fördjupad bild av formen för samtalet.  

 Interaktion  
Jag använde mig även av en variabel för att mäta huruvida avsändaren uppmuntrar till 

interaktion eller ej. Jag såg det här som nödvändigt att dela upp graden av interaktion i tre 

nivåer. Direkt interaktion innebär att avsändaren utan tvivel uppmanar läsaren till att 

kommentera eller gilla inlägget. Indirekt interaktion innebär att avsändaren ställer en form av 

retorisk fråga då läsaren inte uppenbart uppmuntras till att kommentera eller gilla inlägget. 

Ingen interaktion är naturligtvis då avsändaren inte ställer någon form av fråga. Exempel på 

olika former av interaktion följer i resultatdelen.  

 

Det bör här tilläggas att ytterligare ett antal variabler ingick i studien, exempelvis genus på de 

medborgare som skrivit inlägg. Dock visade sig dessa variabler inte tillföra något av värde och jag har 

därför valt att utesluta dessa helt ur resultatredovisningen.  

3.3 Metoddiskussion 
Efter att nu ha presenterat själva genomförandet av studien så lyfts också ett antal frågetecken. I detta 

stycke för jag ett resonemang kring de metodval jag gjort.    

3.3.1 Val av metoder 
Jag inleder med ett resonemang kring de övergripande metodvalen. För det första anser jag att de två 

metoderna kompletterar varandra väl sett utifrån studiens syfte. Jag mäter alltså syften och attityder 

med den kvalitativa intervjun och jag fångar upp praktiken och mötet mellan kommun och medborgare 

i den kvantitativa innehållsanalysen.  Genom att kombinera den något mer kvalitativa infallsvinkeln 

med den kvantitativa får jag ytterligare bredd och studien uppnår en hög giltighetsnivå. Här kan man 

fråga sig om en mer kvalitativ innehållsanalys av Facebookinläggen hade varit relevant. Eventuellt 

skulle en mer kvalitativ textanalys kunna bidra med ytterligare förståelse i framtida studier. I detta fall 

lämpar sig dock den kvantitativa metoden väl då jag får möjlighet att på ett objektivt sätt skapa 

systematik i en väldigt stor mängd material (Ekström & Larsson, 2010). 

En annan fråga gäller mitt val att inte intervjua politiska företrädare i de olika kommunerna. Jag hade 

inledningsvis en tanke om att även intervjua kommunpolitiker för att få ytterligare en nivå till studien. 
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Det har dock visat sig att den officiella kommunsidan på Facebook sällan har någon politisk 

inblandning. Mitt val av respondenter bygger dock på att de innehar en expertfunktion och inte på 

deras tjänstemannaroll och oavsett vilken roll respondenterna har så verkar de i en politiskt styrd 

organisation.  

Förutom dessa mer övergripande reflektioner så finns det också ett antal mer specifika metodfrågor 

som är värda att resonera kring.  

3.3.2 Tolkningsfrågan 
För det första vill jag belysa frågan om hur jag tolkat mina intervjuer, vad det gäller den kvalitativa 

delen finns det alltid problem vad det gäller tolkningsfrågan. Här är det viktigt att förstå att en 

kvalitativ forskningsintervju i mångt och mycket skiljer sig från det vardagliga samtalet. Steinar Kvale 

(2009) menar att en forskningsintervju trots allt inte är en öppen och fri dialog, det finns så att säga 

maktskillnader vilket man bör vara medveten om. I denna studie har det blivit tydligt hur 

intervjupersonerna ofta talar utifrån invanda mönster och därför har det blivit viktigt att försöka se 

bakom detta och uttyda små nyansskillnader. Att spegla verkligheten är alltid en fråga om tolkning, 

men precis som Kvale skriver är det jag som intervjuare som besitter tolkningsmonopolet. Med det 

sagt menar jag inte att feltoklningar gjorts, men man skall ha i åtanke att tolkningar alltid i viss mån 

präglas av mig som intervjuare. För att undvika att feltolka intervjuerna har jag lagt stor möda på att 

kategorisera och flera gånger gå igenom de transkriberade intervjuerna för att bekräfta de resultat jag 

fått fram.  

3.3.3 Materialets omfattning 
Vad det gäller den kvantitativa innehållsanalysen finns ett antal frågetecken gällande omfattningen på 

det analyserade materialet. Om man ser till helheten anser jag att 193 artiklar är tillräckligt. Dock 

visade det sig att inlägg på Karlstads Facebooksida var betydligt fler än i de övriga kommunerna. 

Visserligen är detta ett resultat i sig men samtidigt blir det ur detta perspektiv problematiskt att göra 

jämförelser och dra paralleller mellan de olika kommunerna. Jag menar inte att trovärdigheten för 

studien påverkats nämnvärt av detta. Dock så har det bidragit till att fokus för studien i viss mån 

förflyttats till Karlstads närvaro på Facebook och dragits bort från de andra kommunerna.  

3.3.4 Att mäta interaktion 
En annan aspekt vad det gäller studiens giltighet är frågan kring hur man mäter interaktion. För det 

första har det visat sig väldigt svårt att undersöka alla former av interaktion som kan uppstå i en öppen 

kanal som Facebook. Jag har som sagt blivit tvungen att utesluta privata inlägg och kommentarer 

under varje inlägg.   
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Man kan även ifrågastätta de variabler jag använt mig av för att mäta graden av interaktion. Dessa 

diskussioner är inte annat än naturliga vad det gäller måttet på interaktion. Detta eftersom att 

interaktion är ett ytterst svårdefinerat begrepp (se exempelvis Berglez & Olausson, 2009). Jag anser 

ändå att de variabler jag valt ger en indikation på om interaktion uppstår, med detta sagt menar jag 

samtidigt att man i framtida studier mer kvalitativt bör undersöka vilken form av interaktion som 

faktiskt uppstår.  

3.3.5 Generaliserbarhet 
Vad det gäller generaliserbarhet finns det som så ofta vissa frågetecken. Jag har endast undersökt tre 

kommuner som alla tycks vara aktiva på sociala medier där en av dessa också är överrepresenterad. 

Dock ser jag att generaliserbarheten är hög sett utifrån perspektivet att min studie visar på hur det 

fungerar i kommuner som valt att satsa på sin Facebooknärvaro. Genom att jämföra de tre 

kommunerna menar jag även att jag kan tillföra generella kunskaper om vad det är som gör att 

kommuner uppnår dialog eller ej, dessa faktorer är utan tvivel applicerbara på fler kommuner än de 

som ingått i studien.    
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4. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i studien. Jag inleder med att 

presentera resultaten från intervjuerna under rubriken ”Synen på Facebook”. Därefter 

presenteras resultaten från innehållsanalysen under rubriken ”Facebook som 

mötesplats”. Jag avslutar kapitlet med en kortare summering där de två resultatdelarna 

vägs samman.  

4.1 Synen på Facebook 
Jag inleder resultatredovisningen från intervjuerna med att redovisa hur man arbetar med sociala 

medier i de olika kommunerna och vilken roll de intar i det ordinarie kommunikationsarbetet. Därefter 

går jag in på vad som ligger till grund för närvaron, det vill säga vilka syften som finns och hur man 

ser på innehållet på Facebooksidan. Till sist presenterar jag hur man ser på framtiden och eventuella 

konsekvenser på relationen till medborgaren och den lokala demokratin.   

4.1.1 Facebooks roll och status 
I intervjuerna är det tydligt att man i alla tre kommuner har en positiv inställning till Facebook som 

kanal. Medvetenheten är samtidigt hög om i vilken utsträckning man utnyttjar kanalens fulla potential. 

Facebook är också en ny kanal för de tre kommunerna och man talar i många fall om 

kommunikationen via sociala medier som något man vill prova på och testa.  

Fortsatt är det så att kommunernas hemsidor är de viktigaste kanalerna och ofta ses Facebook som ett 

komplement till den kommunikation som redan förs genom hemsidan. Kristina Karlander på 

Södertälje kommun menar att ”Facebook måste vara ett komplement […]grunden till Facebook är en 

bra webb, att informera på ett ställe där medborgarna inte behöver logga in sig och ha ett konto för 

att få tillgång till informationen.” Även om det i Tyresö finns en stor optimism kring de sociala 

mediernas potential så menar man att det i nuläget är ett komplement som egentligen inte ersatt några 

tidigare kommunikationsvägar. I Karlstad talar man mer om det mervärde Facebook ger i 

kommunikationen med medborgarna. ”När det gäller att nå ut med information så är det ju ett 

komplement. Men det ger också nya möjligheter om man jämför med de vi hade innan…” Emma Kraft, 

Karlstad kommun. 

Vad det gäller resursanvändning så tycks det som om Karlstad också är de som investerat mest i sin 

närvaro. Även i intervjuer med Tyresö kommun tar man upp Karlstad som något utav en 

föregångskommun där stora satsningar gjorts på de sociala medierna. Samtidigt menar respondenterna 

i både Tyresö och Södertälje att arbetet med Facebook upptar en relativt liten del av den egna 

arbetsbördan. ”…Ja alltså det är väl inte så jättestor del av mitt arbete egentligen. Jag brukar kolla 
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Facebook en gång i timmen och lägga ut en till två nyheter om dagen” Annika Röed, Tyresö 

Kommun.  

Emma Kraft på Karlstad kommun har å sin sida 40 procent i sin tjänst som dedikeras enbart till arbetet 

med Facebook. Därtill har alltså omkring 30 kommunikatörer ute i förvaltningarna möjlighet att arbeta 

med Facebooksidan. Dessutom arbetar kontaktcenter dagligen med att bevaka de frågor som kommer 

in till kommunen. Det är också enbart i Karlstad som man menar att arbetet med Facebook krävt att 

resurser flyttats från ett annat område och att omprioriteringar varit nödvändiga vid Facebooks inträde 

i kommunikationsarbetet.   

Sammanfattning 
Utifrån detta kan vi konstatera att de sociala medierna i liten utsträckning tagit över rollen från något 

annat kommunikationsmedel, Facebook hamnar alltså inte högst i hierarkin vad det gäller olika 

kommunikationskanaler. Samtidigt är det tydligt att Karlstad är de som investerat mest i sin närvaro 

och att det också är där som man ser att man kan få ut som mest av sin närvaro på Facebook. Frågan är 

då vad man mer exakt ser att man kan uppnå med sin närvaro på facebook, vilket är temat för nästa 

stycke.  

 

4.1.2 Fyra skäl att finnas på Facebook 
I intervjuerna har jag kunnat skönja fyra olika syften till varför man finns på Facebook. Naturligtvis är 

inget av dessa syften avskiljda från varandra, utan ofta finns flera syften med att finnas på Facebook.  

1. Plikten att ge god samhällsservice 

För det första så präglas man i alla tre kommuner av tanken att medborgaren ska få så god service som 

möjligt. I alla intervjuer menar man att kommunen måste anpassa sin kommunikation till 

medborgarnas nya kommunikationsmönster. Ett vanligt svar som jag får på frågan om syftet bakom 

närvaron är att ”vi hoppas att medborgarna ska känna att de får en god service av oss”. Genom 

Facebook menar man att informationen blir mer lättillgänglig för medborgaren då han/hon inte själv 

behöver söka upp informationen. I många fall talar man om närvaron som en form av plikt. ”Enligt 

lagen ska kommuninvånarna ha rätt till […] information om vilka rättigheter och skyldigheter de har, 

och om kommunens service” – Annika Röed, Tyresö kommun  

Ofta lyfter man också fram Facebooks snabbhet som ett argument, att man snabbt kan nå ut till 

medborgarna med brådskande information. Det blir så att säga en kanal som snabbt tillgängliggör 

viktig samhällsinformation för medborgarna.   
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2. Möjligheten till dialog 

För det andra kan vi urskilja det syfte som också blivit synligt i många tidigare studier nämligen syftet 

att uppnå dialog med medborgarna.  Här kan jag dock skönja lite olika perspektiv. Kristina Karlander 

på Södertälje kommun är tydlig med att Facebook i liten utsträckning används för att disskutera, hon 

menar ”…att börja diskutera o samla in svar kräver lite mer comittment och ett tänk som vi inte riktigt 

har idag”.  

Även i samtalet med Karin Hassler på Tyresö kommun menar hon att ”Facebook fungerar främst som 

en kanal för att föra ut information, minst som en diskussionskanal”.  I både Södertälje och Tyresö 

hoppas man dock kunna uppnå mer dialog i framtiden och ser det som något eftersträvansvärt. Det 

finns alltså en hög medvandenivå i alla tre kommuner om de sociala mediernas möjligheter till dialog 

men man är också realistiska då man reflekterar över i vilken grad funktionerna uttnyttjas i dagsläget. 

Såväl i Tyresö som Södertälje menar man att bristen på resurser är det som begränsar utvecklingen, i 

dagsläget är helt enkelt de sociala medierna inte lika prioriterade som andra kanaler.  

Frågan kring detta med dialog är alltså lite tvetydig. Om man skall tydliggöra resultatet kring detta kan 

man kort säga att alla kommuner alltså ser dialog som ett potentiellt användningsområde. I Tyresö och 

Södertälje är man samtidigt realistiska och menar att man idag inte arbetar för att uppnå dialog i någon 

större utsträckning. I Karlstad talar man i större utsträckning om att man faktiskt verkar för att uppnå 

dialog.  

3. Möjligheten till effektivisering 

Ett tredje syfte jag identifierat är det jag valt att kalla möjlighet till effektivisering, här framträder dock 

lite olika perspektiv sett till vem som förväntas gynnas av effektiviseringen. I såväl Södertälje som 

Tyresö är det tydligt att medborgaren är den som förväntas tjäna mest på kommunens närvaro på 

Facebook. I intervjun med Emma Kraft på Karlstads kommun framgår det att närvaron på Facebook 

ger synnerigeffeter där såväl kommunen som medborgarna gynnas. ”Det är ju klart att det tar tid, men 

samtidigt så har vi ju prioriterat om, det finns ju andra saker som vi inte gör lika mycket längre, och 

det här bidrar ju med så mycket positivt” Emma Kraft, Karlstad kommun. I Tyresö och Södertälje 

talar man snarare om att effektivisera medborgarens vardag och att Facebook är ett effektivt sätt att ge 

god service. I Karlstad handlar det i större utsträckning om att både kommun och medborgare ska 

tjäna på närvaron och att kommunen kan dra nytta av medborgarnas deltagande.   

Exempelvis tar man i Karlstad upp ett exempel där kommunen frågat medborgarna på Facebook om 

vilka medborgare som upplevde dåligt tryck i vattenledningarna, på så sätt lyckades kommunen 

lokalisera en vattenläcka och åtgärda problemet snabbt. Ett ganska så trivialt exempel, men det visar 
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ändå hur man i Karlstad drar nytta av medborgarna i samma utsträckning som medborgarna förväntas 

dra nytta av kommunen.  

4. Marknadsföring av kommunen 

Till sist kan jag identifiera vad jag kallar ett marknadsföringssyfte. I alla kommuner talar man om att 

”medborgaren ska känna sig stolt”. Det är alltså av stor vikt att det är en positiv bild som förmedlas 

och att bilden av kommunen på så sätt förstärks. Särskilt i Söderälje talar man mycket om hur bilden 

av kommunen är skamfilad och att man genom Facebook hoppas förbättra ryktet. Det handlar då dels 

om att underhålla och sprida positivt material om kommunen, ”Det folk vill ha är liksom information 

och någon slags hopp om att den här kommunen är bra att bo i” – Kristina Karlander, Södertälje 

kommun.  

Men i Karlstad talar man även om marknasföring på det sätt att närvaron och kommunens villighet att 

lyssna ökar förtroendet för kommunen. ”Vi känner ju att vi har ett större förtroende eftersom att vi 

svarar på deras frågor, vi tar till oss deras synpunkter och vi låter de bidra med sina ideér…” Emma 

Kraft, Karlstad kommun. I viss mån talar man om detta även i de två andra kommunerna men det 

framträder absolut tydligast i intervjun med Karlstad kommun.  

Sammanfattning 
Utifrån dessa fyra syften framträder alltså många likheter mellan de olika kommunerna, men det är 

samtidigt tydligt att en viss skiljelinje går mellan Karlstad kommun och de övriga två. Att Karlstad 

lagt mer resurser på sin närvaro innebär naturligtvis att de också hoppas kunna få ut mer av sin 

närvaro. I Karlstad är man således mer optimistiska vad det gäller möjligheten till dialog, man har 

även större  förhoppningar på att medborgarens ska vara med och bidra. Samtidigt ser vi trots detta att 

syftet att ge god samhällsservice är det man främst talar om i alla kommuner, det tycks finnas en form 

av tradition och invant mönster att tala om plikten att ge medborgarna god service.  

 

4.1.3 Strategi och innehåll på Facebook 
Jag har nu presenterat vilken roll de sociala medierna tar i kommunernas informationsarbete, jag har 

även presenterat ett antal syften till varför man finns på facebook. Härnäst tänkte jag redovisa hur 

kommunerna resonerar kring innehållet på Facebooksidan, det vill säga vilken typ av information man 

ser att sidan bör användas till.  

I Tyresö kommun står det skrivet i riktlinjerna att allt som publiceras på det officiella Facebookkontot 

måste kunna bekräftas på tyreso.se. Detta betyder alltså att mycket av materialet som publiceras på 

Facebooksidan kan återfinnas även på kommunens hemsida. I intervjun med Annika Röed på Tyresö 
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kommun blir det således tydligt att valet av vad som ska publiceras på Facebook är ganska så 

oproblematiskt.  

I riktlinjerna för Södertälje kommun står det skrivet att man ska arbeta med att dela olika evenemang 

och på så sätt sprida en positiv bild av kommunen. I intervjun med Kristina Karlander på Södertälje 

kommun menar hon dock att denna typ av innehåll inte alls fungerar. ”I våra riktlinjer står det mycket 

om att vi ska dela evenemang och sådär, och det har jag märkt sista halvåret, att det fungerar 

jättedåligt, dom vill inte alls läsa om evenemang.” – Kristina Karlander, Södertälje kommun. I 

Södertälje tycks det finnas ett större intresse än i de övriga kommunerna för att publicera information 

om positiva och roliga händelser i kommunen. ”Om vi skojar till det så är det där (på Facebook) vi 

gör det” – Kristina Karlander, Södertälje kommun 

I alla tre kommuner menar man dock att mångfald och variation är avgörande i kommunikationen på 

Facebook. Det handlar dels om att gå ut med information som medborgarna måste få veta och dels att 

vara personliga och lättsamma.  

Här kan man också se hur avsaknaden av tydliga riktlinjer speglar av sig på det material som 

publiceras på Facebooksidan. När jag ställer frågan om hur urvalet av material som publiceras på 

Facebooksidan går till svarar Kristina Karlander på Södertälje kommun att; ”Jag tänker att det inte 

ska vara det ena eller det andra, inte bara saker som tilltalar ungdomar, inte bara saker som tilltalar 

äldre […] det är lite svårt att sätta fingret på”. Precis som jag nämnde tidigare menar man i Tyresö att 

mycket styrs av vad som publicerats på hemsidan tyreso.se och att det därmed blir relativt enkelt att 

göra ett urval. I Karlstad menar Emma Kraft däremot att just tanken bakom inläggen upptar en stor del 

av hennes arbetstid, ”Just det här med att lägga ut inlägg, det är ju också en strategi. Jag brukar ju 

ofta fundera väldigt mycket innan jag lägger ut saker på Facebook”. 

Sammanfattning 
Här kan jag konstatera att graden av strategisk medvetenhet kring innehållet på Facebook skiljer sig åt 

mellan kommunerna. Det är tydligt att man i Karlstad lagt stor vikt vid utformningen av riktlinjerna 

och att det strategiska tänket ofta är närvarande i det dagliga arbetet. Detta ligger också i linje med hur 

stora resurser man lägger på Facebooknärvaron, i Karlstad tycks man så att säga lägga mer tid vid 

utformningen av innehållet.  

 

4.1.4 Synen på medborgaren 
Efter att inledningsvis ha presenterat resultat som är tänkta att svara på frågor kring kommunens 

ambitioner med närvaron på Facebook tänkte jag nu lyfta frågan till ett mer övergripande perspektiv 

gällande synen på medborgaren och demokrati.  
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Jag har alltså konstaterat att medvetenheten kring hur och på vilket sätt man använder sig av Facebook 

är väldigt hög i alla tre kommuner. Även om en ökad dialog är eftersträvansvärd så menar man alltså 

att kanalen i dagsläget främst nyttjas till att föra ut information till medborgarna.  

Ofta talar man om resursbristen och att man så att säga inte har tid att släppa in medborgaren allt för 

mycket. I intervjuerna tycker jag mig dock se ytterligare, bakomliggande faktorer som kan tänkas 

inverka, nämligen synen på medborgaren och demokratins roll i stort.  

I alla kommuner talar man alltså på ett eller annat sätt om att medborgardialog är eftersträvansvärt. 

Dock är begrepp som dialog och interaktion utan tvivel komplexa och detta blir tydligt i intervjuerna. I 

vissa fall talar man om dialog som en kanal för feedback, i andra fall talar man om det mer i termer av 

tvåvägskommunikation. I intervjun med Karin Hassler på Tyresö kommun lyfts frågetecken kring om 

dialog i formen av tvåvägskommunikation ens är eftersträvansvärt; ”Vi kan ju ha en dialog om varför 

vi informerar på dom sätt och i dom kanaler som vi gör men annars sker ju mycket dialog mer direkt 

mellan föräldrar och skolan och så vidare”.  

Det finns även en skillnad i synen på medborgaren då man i Karlstad i större utsträckning ser närvaron 

på Facebook som något som gynnar såväl kommun som medborgare. ” Vi hoppas att invånarna ska 

känna att vi är tillgängliga och att dom ska ha förtroende för oss. Att dom ska vara villiga att ta 

chansen och vara med och bidra med sina goda ideér.” Emma Kraft, Karlstads kommun. Just begrepp 

som att ”bidra” och att medborgarna ska delta är något som blir extra framträdande i intervjun med 

Karlstads kommun. I intervjuer med de övriga kommunerna handlar det snarare om ”feedback” och att 

”medborgarna ska få tycka till”.  

Jag kan utifrån detta skönja två medborgarperspektiv: 

1. Å ena sidan har vi medborgaren som den aktive dialogpartnern. Medborgaren ses här som en 

kunskapsstark del i samtalet och hon/han förväntas bidra med något som gynnar båda 

parterna.  

 

2. Å andra sidan har vi den passive dialogpartnern. Här är främst kommunen den kunskapsstarke 

och medborgaren förväntas i liten utsträckning bidra med något som gynnar båda parterna.  

Naturligtvis framträder flera perspektiv i intervjuerna och det är på intet sätt så att en kommun 

antingen har det ena eller det andra medborgarperspektivet. Uppenbart är dock att man i Karlstad i 

högre grad tycks resonera utifrån det förstnämnda perspektivet och att man i de övriga två 

kommunerna snarare resonerar utifrån det sistnämnda.  
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Jag finner även stöd för detta i riktlinjerna för kommunernas Facebooknärvaro. I Karlstad kommuns 

riklinjer (se Strategi och riktlinjer sociala medier, 2010) förstärks bilden av att kommunen har ett 

något annorlunda sätt att se på dialogen via sociala medier än de övriga kommunerna. Detta hänger 

naturligtvis samman med det jag tidigare nämnde, nämligen synen på vem som förväntas gynnas av 

närvaron på Facebook. I riktlinjerna för Karlstad kommun menar man exempelvis att: ”Vi kan 

använda sociala medier för att utveckla dialogen med medborgarna och förbättra kvaliteten i vår 

verksamhet. Genom bloggar och diskussionsforum kan vi få hjälp av medborgarna att hitta idéer som 

kan förbättra våra tjänster…”. Här blir det alltså tydligt hur man talar om medborgaren som en aktiv 

dialogpartner som förväntas bidra. Denna bild av medborgaren som en aktiv dialogpartner är inte lika 

framträdande i de andra kommunerna.   
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4.2 Facebook som mötesplats 

Efter att ha presenterat resultaten från intervjuerna är det dags att redogöra för resultaten som 

framkommit i innehållsanalysen. Jag inleder med en kort presentation av frekvensen på inlägg gjorda 

av medborgare respektive kommunerna på Facebooksidorna. Därefter fördjupar jag mig i inläggens 

innehåll varefter jag också jämför innehållet i kommunens inlägg och medborgarnas inlägg. I den 

avslutande delen fokuserar jag på formen för samtalet, det vill säga i vilken utsträckning man 

uppmanar till dialog och i vilken utsträckning dialog faktiskt uppstår.  

4.2.1 Aktiviteten på Facebook 
I tabell 1 ser vi att frekvensen vad det gäller kommunens inlägg är relativt likvärdig mellan de olika 

kommunerna. Tyresö är den kommun som sticker ut något då kommunen endast publicerat 16 inlägg 

under mätperioden jämfört med Södertäljes 30 inlägg. Ser vi till medborgarnas inlägg är aktiviteten 

desto högre på Karlstads Facebooksida. Det som inte syns i diagramet nedan är att frekvensen inte 

heller förändras märkvärt över tid. Det är helt enkelt så att betydligt fler gör inlägg på Karlstad 

kommuns Facebooksida än i de övriga två. Naturligtvis bör detta sättas i relation till antalet följare på 

de olika sidorna där Karlstad har mer än tre gånger så många följare som de andra kommunerna. 

Uppenbart är dock att Karlstad tycks skapa betydligt mer uppmärksamhet kring Facebooksidan än de 

övriga kommunerna.  

 

 Upphovsman Totalt 

Kommun Medborgare 

 

Tyresö 16 10 26 

Södertälje 30 4 34 

Karlstad 28 105 133 

Totalt 74 119 193 

 

 

Ett annat mått på aktiviteten på Facebooksidan är antalet likes och kommentarer på de olika inläggen. I  

Karlstad genererar ett inlägg i snitt 14 kommentarer och 254 likes, i Tyresö genererar inlägget 3 

kommentarer och 35 likes, i Södertälje genererar inlägget 0,9 kommentarer och 9 likes. Naturligtvis är 

spridningen stor och ett inlägg med många likes/kommentarer drar således upp snittvärdet. Dock 

förstärker detta bilden av att det är i Karlstad som inläggen skapar störst uppmärksamhet.  

  

Tabell 1.  Inläggens frekvens 
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4.2.2 Innehållet på Facebook 
I nästa steg är det intressant att se till vad kommunen skriver om på Facebooksidan, detta för att se om 

det finns några kopplingar mellan medborgardeltagandet och de ämnen kommunen skriver om. I tabell 

2 ser vi dock att kommunerna i stor utsträckning skriver om samma ämnen. Det som sticker ut något 

är att Södertälje i större utsräckning än övriga kommuner publicerar inlägg gällande kultur och fritid 

vilket också går hand i hand med det som framkom under intervjuerna. En stor del av det jag valt att 

kalla kultur och fritid är delning av olika former av material som alltså inte berör ett evenemang, det 

kan vara berättelser som skolungdomar skrivit, vackra naturbilder och liknande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är alltså tydligt att kommunerna i stor utsträcknng bjuder in till evenemang av olika slag, skriver 

om ämnen gällande kultur och fritid och i liten utsträckning skriver om samhällskommunikativa 

frågor. Det ska här tilläggas att kategorin evenemangsinformation rymmer alla former av evenemang, 

såväl de av fritidskaraktär som de gällande 

andra former av evenemang.  

 

Dock är det tydligt att den absoluta 

merparten av inläggen som  gäller 

evenemangsinformation berör just  

nöjesevenemang. Bild 2 här till höger kan 

sägas vara ett typexempel på hur inlägg 

med evenemangsinformation ser ut.  

 

 

 

 

 

 Ämneskategori Totalt 

Evenemangsinfo Kultur & fritid Samhällsinfo Övrigt 

 

Tyresö 7 3 5 1 16 

Södertälje 6 16 6 2 30 

Karlstad 9 12 6 1 28 

Totalt 22 31 17 4 74 

Tabell 2. Ämneskategori, kommunernas inlägg 

Bild 2. Evenemangsinformation, Karlstad kommun  
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Nu har jag alltså redovisat vad kommunen skriver om. I nästa steg är det inressant att se till vad 

medborgarna skriver om. Detta för att ge en bild av om kommunen erbjuder det medborgarna 

efterfrågar och för att få en djupare förståelse för vad Facebook faktiskt används till av medborgare 

kontra kommunen. Främst bör man här fokusera på Karlstad kommun då det är där 

medborgarinläggen i huvudsak existerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 3 kan vi alltså se hur medborgarna i betydligt större utsträckning än kommunen skriver om 

frågor rörande samhällsinformation. Kultur och fritid – vilket kommunen oftast skriver om – är inte 

alls prioriterat bland medborgarna. Detta bortsett från Södertälje – men där ska vi också komma ihåg 

att antalet medborgarkommentarer är ytterst lågt. Ovanstående kategorier är utan tvivel väldigt breda – 

särskilt kategorin samhällsinformation. Jag har därför valt att bryta ned vad medborgarna i Karlstad 

skriver om i mer definerade ämneskategorier vilka redovisas i tabell 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ämneskategori Totalt 

Evenemangsinfo Kultur & fritid Samhällsinfo övrigt 

 

Tyresö 1 0 8 1 10 

Södertälje 1 2 0 1 4 

Karlstad 
20 12 63 10 105 

Totalt 22 14 71 12 119 

  Ämne Antal inlägg 

Evenemangsinfo 20 

Samhällsinfo 

Drift/underhåll 26 

Allmänna upplysningar 13 

Politik/stadsplanering 24 

Kultur & fritid 

Natur/väder 7 

Kultur/idrott 1 

Övrig fritid 4 

 Övrigt 10 

Totalt 105 

Tabell 3. Ämneskategori, medborgarnas inlägg 

Tabell 4. Definerade ämneskategorier, medborgarnas inägg, Karlstad kommun 
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Utifrån tabell 4 kan man konstatera att medborgarnas inlägg på Karlstads Facebooksida oftast rör 

frågor gällande politik och stadsplanering. Det handlar dels om långsiktiga politiska frågor om 

omsorg, vård eller skola men även mer kortsiktiga frågor rörande parkeringslösningar i kommunen, 

olika byggprojekt och liknande (se bild 3 nedan för exempel). En nästan lika stor del av inläggen 

handlar också om olika driftstörningar och underhållsfrågor, exempelvis snöröjning, elavbrott och 

dylikt. Vi kan alltså konstatera att det finns en diskrepans i vad medborgarna skriver om och vad 

kommunen skriver om. En del går att förstå utifrån de olika roller kommunen och medborgarna har. 

Facebook  används i vissa fall som en kanal för felanmälan, vilket kan förklara varför medborgarna är 

så välrepresenterade inom denna kategori. Men det är alltså utan tvivel så att kommunen inte på 

samma sätt som medborgarna lyfter fram frågor rörande politik och stadsplanering.  

 

 

 

4.2.3 Interaktionen på Facebook 
När jag nu presenterat innehållet på Facebooksidorna är det läge att flytta fokus till formen för 

samtalet. Jag presenterar här huruvida avsändaren till ett inlägg uppmanar till dialog eller ej. Detta för 

att få en inblick i samtalets karaktär, det vill säga om dialog uppstår – och i ett vidare perspektiv, i 

vilka sammanhang dialog uppstår. Av naturliga skäl är merparten av medborgarnas inlägg av 

interaktiv karaktär då man ofta ställer frågor till kommunen. Inressantare är att se till huruvida 

kommunen uppmanar till dialog eller ej vilket presenteras i tabell 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 Uppmaning till interaktion 

Totalt Direkt interaktion Indirekt 

interaktion 

Ingen interaktion 

 

Tyresö 0 6 10 16 

Södertälje 0 12 18 30 

Karlstad 8 12 8 28 

Totalt 8 30 36 74 

Bild 3. Exempel på medborgarinlägg rörande politik/samhällsplanering, Karlstads kommun 

Tabell 5. Uppmaning till interaktion, kommunens inlägg 
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Bild 4. Exempel på indirekt interaktion, Tyresö kommun  

I tabell 5 blir det tydligt att 

Karlstad i störst utsträckning 

skriver utifrån det jag 

benämner som direkt 

interaktion. Södertälje är de 

som i minst utsträckning 

använder sig av denna 

interaktionsform. Då jag 

definerar direkt interaktion 

handlar det alltså om inlägg 

där medborgarna utan tvivel 

uppges agera (kommentera eller gilla) på Facebooksidan. Alla kommuner använder sig i stor 

utsträckning av så kallade indirekta frågor där man alltså ställer en fråga utan att uppenbart uppmana 

medborgaren att delta. Det är alltså en fråga där syftet möjligen är att skapa engagemang men där man 

inte uppenbart uppmanar medborgaren till att delta i samtalet. Det är så att säga en form av retorisk 

fråga snarare än en verklig uppmaning till interaktion. (se bild 4 för exempel)  

 

Det står alltså klart att kommunerna överlag sällan uppmanar till interaktion. Det är dock relativt 

vanligt att man ställer en form av retorisk fråga. Det är också så att Karlstad i störst utsträckning tycks 

uppmana till interaktion. Detta stämmer också väl överens med det som framkom i intervjuerna, 

nämligen att Karlstad arbetar mer aktivt för att uppnå dialog med medborgarna.  

 

Jag har nu presenterat huruvida kommunen uppmanar till interaktion eller ej. I nästa steg är det 

därför relevant att se till om någon form av interaktion faktiskt uppstår och vidare i vilket 

sammanhang den i sådana fall uppstår. En indikation på om interaktion uppstår är att se till om 

inlägget genererar kommentarer, och i sådanafall vilka som står bakom kommentarerna. I tabell 6 

presenterar jag därför vilka som kommenterar inläggen, notera att jag här räknat med alla inlägg, 

såväl de gjorda av kommunen som de gjorda av medborgarna.  

 Avsändare Totalt 

Kommunen Medborgare Kommun & 

medborgare 

Inga 

kommentarer 

 

Tyresö 2 7 4 13 26 

Södertälje 1 4 4 24 33 

Karlstad 33 6 68 26 133 

Totalt 36 17 76 63 192 

Tabell 6 . Graden av interaktion, alla inlägg  
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 Här blir det tydligt att Karlstad kommun i betydligt större utsträckning än de övriga två får igång en 

dialog där såväl medborgare som kommun är delaktiga. Fokus bör återigen läggas på Karlstad då det 

är här inläggen främst finns. Det mest uppenbara är alltså att få inlägg står obesvarade, kommunen 

tycks alltså lägga stor vikt vid att besvara och kommentera inläggen.  

 

4.2.4 Mötets karaktär 
Det är alltså tydligt att Karlstad är den kommun där flest medborgare skriver inlägg. Det är också på 

Karlstad kommuns sida som kommunen i störst utsträckning efterfrågar dialog, likaså är det också där 

som dialog faktiskt uppstår. I ett nästa steg har jag fördjupat mig i den dialog som sker på Karlstads 

Facebooksida för att se inom vilka ämnen dialog uppstår. Detta är tänkt att ge en bild av i vilket 

sammanhang dialog uppstår, och på så sätt ge en bättre förståelse för samtalets karaktär.  

Precis som tidigare har jag inledningsvis sorterat inläggen efter en mer övergripande kategorisering. I 

tabell 7 kan vi alltså se inom vilka ämnen Karlstad kommun och medborgare kommenterar inlägg, 

återigen är alla inlägg medräknade, såväl de gjorda av kommunen som de gjorda av medborgarna.  

 

 

Här kan man se att det är inom samhällsinformationsfrågor som medborgarna och kommunen främst 

möts. Det är också tydligt att få inlägg står obesvarade, det uppstår så att säga någon form av möte 

inom alla ämnen. Precis som tidigare har jag också brutit ned dessa ämneskategorier till mer specifika 

ämnen för att få en tydligare bild av vilka ämnen man samtalar om. I denna nedbrytning blir det tydligt 

att det främst är inom politik och stadsplanering man möts.  

 

Naturligtvis kan det vara så att ett inlägg där medborgare och kommun kommenterar egentligen endast 

innefattar två kommentarer. I sådana fall kan man ifrågasätta graden av interaktivitet. När jag 

undersöker antalet inlägg blir det dock tydligt att interaktionen är mer långvarig än så. Inlägg gällande 

Avsändare 

Ämneskategori Total 

Evenemangsinfo Kultur och fritid Samhällsinfo Övrigt 

 

Kommunen 2 4 26 3 35 

Medborgare 1 4 1 2 8 

Kommun & medborgare 10 12 45 4 71 

Inga kommentarer 18 6 5 4 33 

Total 31 26 77 13 147 

Tabell 7. Interaktion utifrån ämneskategorier, alla inlägg, Karlstad kommun 
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politik och stadsplanering genererar nästan 10 kommentarer i snitt. Det är endast inlägg gällande natur 

och väder som genererar fler kommentarer.  

 

Det är alltså tydligt att kommunen sällan uppmuntrar till interaktion inom de ämnen där medborgarna 

önskar samtala. Det är dock tydligt att en viss form av interaktion uppstår när medborgarna själva 

initierar till samtalet. Detta stämmer också överrens med det som framkommit i intervjuerna, nämligen 

att inget inlägg på Karlstads Facebooksida ska stå obesvarat.   

 

4.3 Summering 
Jag har nu presenterat resultatet från intervjuerna och innehållsanalysen separat. Det blir därför lägligt 

att nu föra dessa samman och presentera en helhetlig bild av resultatet. Jag väljer att presentera denna 

helhetsbild utifrån de fyra syften med närvaron på Facebook som jag presenterade tidigare i kapitlet.   

Plikten att ge god samhällservice 

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att en viktig del i kommunikationen på Facebook är att 

presentera viktigt samhällsinformation gällande drift, underhåll, och andra viktiga upplysningar. 

Utifrån innehållet på Facebooksidorna kan vi samtidigt se att ett begränsat antal inlägg faktiskt berör 

denna typ av information. Kommunerna skriver i stor utsträckning om evenemang och fritidsfrågor 

och i liten utsträckning om samhällsinformation. Samtidigt menar man i flera kommuner att just 

underhållning och nöje är det medborgarna vill ha information om, och att en variation av ämnen är 

det viktigaste. Just denna syn på att variation är oerhört viktigt tyder på att kommunerna ser det som 

viktigt att försöka nå en så stor målgrupp som möjligt genom Facebook, det gäller alltså att attrahera 

så många som möjligt.  

Möjligheten till dialog 

Vad det gäller möjligheten till dialog är man fullt medvetna om potentialen i Facebook, men samtidigt  

lika medvetna om i vilken utsträckning denna potential utnyttjas. Detta blir också tydligt i 

innehållsanalysen då det endast är i Karlstad som kommunen i viss utsträckning uppmanar till 

interaktion. Även om man i Karlstad i större utsträckning än i de övriga kommunerna bjuder in till 

samtal så är det trots allt främst medborgarna som initierar samtalen. I Tyresö och Södertälje är det 

främst resursbrister man lyfter fram som orsaken till att en fullt utvecklad dialog inte uppstår. I 

intervjuerna kan jag dock skönja en del bakomliggande faktorer gällande synen på vilken roll 

medborgaren bör ha i den löpande kommunikationen. Å ena sidan har vi perspektivet då man talar om 

den passive medborgaren som i grund och botten inte förväntas bidra i någon större usträckning och å 

andra sidan finns den aktive medborgaren som i större utsträckning förväntas bidra.  
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Effektivisering 

I intervjuerna kan jag alltså skönja två perspektiv gällande effektivisering, sett till vem som förväntas 

gynnas av närvaron. Naturligtvis är det svårt att utifrån innehållsanalysen se huruvida effektivisering 

uppnås eller ej. Det vi kan konstatera är att medborgarna i Tyresö och Södertälje i liten utsträckning 

skriver till kommunen, detta tyder på att Facebook i liten utsträckning används som kanal för att 

felanmäla och att ge feedback till kommunen. Sett ur detta perspektiv tycks kommunen i liten 

utsträckning tjäna på närvaron. Att Karlstad i sin tur har betydligt fler medborgarinlägg, och att 

medborgarinläggen i relativt stor utsträckning rör just drift och underhållsfrågor tyder på att kanalen 

nyttjas som en form av felhanteringskanal. Därigenom tycks alltså kommunen i viss utsträckning 

effektivisera det egna arbetet. Samtidigt är det alltså tydligt att fler medborgare skriver till Karlstad 

och att interaktionen blir mer långvarig på deras Facebooksida, detta innebär utan tvivel att det tar tid 

från kommunen att besvara medborgarnas inlägg. Gällande frågan om effektivisering är svaret alltså 

komplext. Det tycks utan tvivel som om närvaron tar mest tid och resurser i anspråk i Karlstad, 

samtidigt ser vi tecken på att det är där som kommunen också får ut ett mervärde genom sin närvaro.   

Marknadsföring av kommunen 

I intervjuerna kunde vi ofta höra hur man pratade om stolthet för kommunen och att förmedla en 

positiv bild. Om vi ser till de ämnen kommunen skriver om på Facebooksidan kan vi också se att det 

främst är inlägg gällande fritid och evenemang som publiceras. Att dessa ämnen är överrepresenterade 

kan vara ett led i målet att skapa en positiv bild av kommunen. Dessutom ser vi att man undviker de 

något ”tyngre” ämnena. Även om man i Karlstad svarar och diskuterar kring de frågor medborgarna 

ställer så uppmuntrar man sällan till mer djupblodade diskussioner. Även detta tyder på att just 

marknadsföringen av kommunen är en viktig drivkraft i användandet av Facebook – att man så att 

säga inte vill solka ner Facebook med tunga diskussioner.  

Ur en marknadsföringssynpunkt kan man även ställa frågan om det finns ett symboliskt värde i att 

finnas på Facebook och att kommunen genom sin blotta närvaro marknadsförs. Detta är också en av 

frågorna som aktualiseras i det kommande analyskapitlet.  
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5. Analys 

Efter att ha presenterat resultatet är det nu dags att försöka förstå och tolka det som framkommit. 

Detta gör jag  utifrån tidigare presenterade teorier om interaktion, legitimitet och demokrati. Jag 

inleder med ett resonemang kring vilken innebörd begreppet interaktion får i de olika 

kommunerna. Därefter ger jag ge en bild av hur man kan förstå mötet på Facebook utifrån 

teorier om trovärdighet och demokrati.   

5.1 Interaktion på sociala medier 
Utifrån resultaten blir det alltså tydligt att de sociala mediernas interaktiva potential i liten utsträckning 

utnyttjas. I Tyresö och Södertälje blir det extra tydligt. I Karlstad å andra sidan finns tecken som tyder 

på att någon form av interaktion ändå uppstår. Att studera just interaktivitet är dock komplicerat då 

begreppet ofta saknar en tydlig innebörd. Ett sätt att se på interaktivitet är att studera det utifrån graden 

av användarkontroll och kommunikationens riktning (Berglez & Olausson, 2019). Då Facebook är ett 

öppet nätverk där gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut kan det vara svårt att se vem som 

har kontroll över innehållet på Facebooksidan. Det går dock fortsatt att resonera utifrån dessa 

perspektiv sett till vilken innebörd kommunerna själva lägger i begreppet interaktion.  

I såväl Tyresö som Södertälje uppmuntrar man sällan till interaktion, informationen är ofta 

enkelriktad. Enligt McMillans interaktivitetsmodell tycks det alltså som om ömsesidig dialog sällan 

uppmuntras (se modell 1).  

Vidare menar McMillan att ömsesidig dialog innebär att ”… användaren (ges) en stor del av 

kontrollen över kommunikationsupplevelsen […] gränsen mellan sändarens och mottagarens roller 

blir upplösta” (Berglez & Olausson, 2009 s. 158) I Karlstad kan vi visserligen se att interaktion 

uppmuntras i större utsträckning och att det i viss mån också uppstår. Samtidigt kan vi konstatera att 

någon ömsesidig dialog knappast existerar utifrån McMillans definition. Allt som oftast är det trots allt 

medborgarna som initierar dialogen och allt som oftast skriver inte kommunen om det medborgarna 

vill skriva om.  

 

 

Användarkontroll Kommunikationsriktning 

 Enkelriktad Dubbelriktad 

Hög Återkoppling Ömsesidig dialog 

Låg Monolog Mottaglig dialog 

Modell 1. McMillans interaktivitetsmodell, i Berglez & Olausson (2009) s. 167 
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Precis som jag nämnde inledningsvis i detta stycke är det svårt att avgöra vem som har kontroll över 

innehållet i en öppen kanal som Facebook. Klart är dock att relationen snarare är assymetrisk än 

symmetrisk. Även om man talar om att öppna upp sig och bli tillgängliga för medborgarna så släpper 

man inte in medborgarna på vissa arenor – man vill alltså diskutera med medborgarna men bara på 

kommunens villkor.   

I intervjuerna blir det också tydligt hur brett begreppen interaktion och dialog faktiskt är. Det är tydligt 

att dialog blivit en form av modebegrepp och att det används utan någon större reflektion kring 

begreppets faktiska innebörd. Möjligtvis är det som Berglez och Olausson (2009) argumenterar för, att 

begreppet interaktivitet i sig förmedlar en positiv bild till medborgarna och att de så att säga kommit 

att bli en form av försäljningsargument. Detta leder oss också vidare in på nästa tema, nämligen de 

sociala mediernas funktion vad det gäller symbolvärde och legitimitet.  

 

5.2 Legitimitet och sociala medier 
I teorikapitlet beskrev jag hur kommunernas legitimitet till stor del byggs upp av det vi kallar 

symbolisk makt och den symboliska makten bibehålls till stor del genom olika informations- och 

kommunikationsmedel (Thompson, 2001). Det är också utan tvivel så att nya tekniska 

informationslösningar gör att gränser mellan olika kommunikationsformer suddas ut. Detta gör också 

att maktförhållandet mellan avsändare och mottagare förändras.  

Inledningsvis nämnde jag tre former av interaktion, den som sker ansikte mot ansikte, den medierade 

interaktionen och den medierade kvasiinteraktionen. De olika kommunikationsformerna har olika 

egenskaper, genom den medierade kvasiinteraktionen når du exempelvis en stor målgrupp men 

möjligheten att överföra symboliska värden är begränsade (Thompson, 2001). I denna studie ser vi hur 

gränserna suddas ut, kommunerna kan dels nå en stor målgrupp, vilket kan likställas med den 

medierade kvasiinteraktion. Samtidigt  skapar Facebook möjligheter till kommunikation som liknar 

den som sker ansikte mot ansikte, där möjligheterna att överföra symboliskt innehåll är stort. 

Kommunerna är inte längre bundna till tid och rum för att överföra olika former av symboliskt 

innehåll. Genom de sociala mediernas snabbhet skapas dessutom stora möjligheter för kommunerna 

att reproducera olika former av innehåll.  Genom närvaron på Facebook kan kommunen med lätthet 

gång på gång föra ut symboliskt innehåll för att på så sätt stärka legitimiteten. I studien ser vi tecken 

på att denna form av reproducering existerar. I alla kommunerna talar man om att föra ut stolthet och 

en positiv bild av kommunen. I innehållsanalysen ser vi också att just det lättsamma innehållet är det 

som förekommer i störst utsträckning. Främst i Karlstad talar man också i stor utsträckning om att öka 

förtroendet hos medborgarna.  
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Bortsett från möjligheten att överföra symbolvärden genom valet av innehåll så finns också ett 

eventuellt värde i att bara finnas till i de nya kommunkationskanalerna. Nolin och Klang (2011) menar 

att “…different technological systems signal separate norms of behavior.” Med detta menar man att 

själva mediet i sig signalerar något. Att exempelvis finnas på Facebook kan signalera att man är öppen 

och transparent, att man är modern och följer utvecklingen. Alltså kan vi konstatera att oavsett hur 

pass lite själva innehållet på Facebook tillför så signalerar själva närvaron symboliska värden vilka i 

förlängningen påverkar kommunens trovärdighet.  Även om man i intervjuerna inte talar i just termer 

av makt och symbolvärden så är det alltså uppenbart att närvaron på sociala medier också går att förstå 

ur ett makt- och legitimitetspersspektiv.  

5.3 Demokrati och sociala medier 
Jag har nu fokuserat på interaktivitetsbegreppets innebörd och i vilken grad interaktion verkligen 

uppstår. Jag har även lyft frågan ur ett legitimitets- och trovärdighetsperspektiv. I ytterligare ett steg 

går närvaron att förstå ur ett demokratiskt perspektiv.  

Vi kan alltså konstatera att det finns en form av symboliskt värde i att finnas på sociala medier. 

Genom närvaron kan kommunen stärka sin legitimitet och trovärdighet, frågan är dock på vilket sätt 

närvaron inverkar på relationen mellan medborgare och kommun och vilken roll medborgaren får i 

denna form av demokrati. För att mäta graden av demokratisk inverkan blir det fruktbart att använda 

sig av Ulf Buskqvists(2007) tre variabler över mediets demokratiska roll.  

Utifrån Buskqvists modell kan vi se att de sociala medierna i störst utsträckning bidrar till en upplyst 

förståelse bland medborgarna Det är så att säga en förlängning av kommunens klassiska service-

funktion.  

Vi ser även att de sociala medierna effektiviserar deltagandet, främst i Karlstad kommun. 

Medborgaren har enklare att komma i kontakt med kommunen, och kommunen svarar också på 

medborgarens inlägg vilket tyder på en effektivisering i medborgardeltagandet. Därtill visar det sig 

också i intervjuerna hur man i Karlstad uppmuntrar medborgarnas deltagande, man ser alltså 

medborgarnas deltagande som en tillgång.  

Vad det gäller kontrollen över dagordningen är svaret mer svårfångat. I såväl Tyresö som Södertälje 

tycks kommunen fortsatt ha en väldigt stor kontroll över vad som skrivs och medborgaren kan i liten 

utsträckning styra dagordningen. I Karlstad skriver kommunen i stor utsträckning om frågor gällande 

evenemang och fritid samtidigt som medborgarna vill tala om politik och stadsplanering. Även om 

interaktion uppstår i dessa ämnen då medborgarna själva initierar till samtal så är det tydligt att 

kommunen inte gärna släpper ifrån sig makten över dagordningen. Samtidigt ser vi att de sociala 
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mediernas öppna struktur möjliggör för medborgarna att själva föra upp sina frågor på kommunens 

Facebooksida, kommunen förlorar så att säga rollen som gatekeepers.  

Utifrån dessa demokratikriterier lyfts alltså en del frågetecken kring i vilken utsträckning närvaron 

faktiskt påverkar utvecklingen av demokratin. Detta avgörs i sin tur till stor del av vilken roll 

kommunerna själva ser att medborgaren bör ha i samtalet.  

5.4 Medborgarens roll 
I resultatet presenterade jag två synsätt på medborgaren, dessa var medborgaren som den aktive 

dialogpartnern, och medborgaren som den passive dialogpartnern. Sett ur ett demokratiperspektiv kan 

dessa medborgarperspektiv översättas till det deliberativa demokratiidealet och det representativa 

demokratiidealet. Thompson (2001) menar att det representativa idealet, där medborgaren erbjuds ett 

antal färdigpackade lösningar att ta ställning till, länge varit det rådande idealet. Utvecklingen av nya 

kommunikationsmedel som exempelvis Facebook gör att denna syn på demokrati ifrågasättas och 

begreppet kan komma att ersättas av det deliberativa idealet där medborgarens egna aktivitet och  

deltagande i kommunikationsprocessen betonas.   

I likhet med det jag nämnde i resultatet är det på intet sätt så att Karlstad har ett renodlat deliberativt 

demokratiideal och att de övriga kommunerna har ett renodlad representativt ideal. Ett bättre begrepp i 

detta sammanhang är därför det Lars Nord (2002) skriver om, nämligen samtals- eller 

diskussionsdemokratin. Utifrån detta ideal menar man att deltagandet i den kontinuerliga 

kommunikationen inte ersätter de tidigare demokratiidealen utan att det snarare kompletterar, det vill 

säga – demokratin gynnas av att olika beslut föranleds av dialog och samtal. I denna studie menar jag 

alltså att synen på hur pass mycket medborgaren skall delta i detta samtal varierar. I intervjuer med 

Karlstad tycktes det exempelvis som om idealet om samtalsdemokrati var mer framträdande än vad det 

var i Tyresö kommun.    

Oavsett vilket demokratiperspektiv man använder sig av är det tydligt att medborgarens roll i 

kommunen inte är självklar, och att utvecklingen av nya medier gör att medborgarens roll kan 

ifrågasättas. Detta leder oss in på ett avslutande analytiskt resonemang kring Facebooks verkliga 

demokratiska roll.   

5.5 Facebook som demokratiskt redskap ? 
Det är utan tvivel så att de sociala medierna ger möjligheter till en utvecklad medborgardialog och en 

utvecklad demokrati. Samtidigt finns här en paradox. Ulf Busqvist skriver i sin studie Politisk 

offentlighet på internet om hur medier å ena sidan kan betraktas som kraftfulla demokratiska redskap, 

men å andra sidan kan de ses som demokratins motståndare, då de i många fall trivialiserar och 

förminskar frågor som är viktiga (Buskqvist, 2007). Även om jag i denna studie inte studerat 
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medieaktörer, och inte heller politik som sådan, så finns här en tydlig parallell. Det tycks som om man 

i Karlstad lyckats uppnå det man säger sig eftersträva, nämligen en form av dialog – om än inte en 

fulländad sådan. Det tycks samtidigt som om kommunen gärna inte talar om det medborgarna vill tala 

om. Visserligen besvarar man frågor som rör politik och stadsplanering och viss interaktion uppstår 

också men man uppmuntrar sällan till diskussioner av detta slag själva. Det finns alltså tendenser som 

tyder på att kommunerna motverkar det egna syftet, att man så att säga blir en form av 

underhållningsmaskin snarare än förmedlare av samhällsnyttig information.  
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6. Slutdiskussion 

 

Jag har nu presenterat resultaten från studien. Jag har även ställt resultaten mot teorier 

om interaktivitet, legitimitet och demokrati. I denna avslutande del knyter jag ihop säcken 

och resonerar kring resultaten utifrån ett mer övergripande perspektiv. Jag inleder med 

att besvara de tre underfrågorna i min problemformulering. Det hela avslutas med ett 

resonemang  kring hur sociala medier som mötesplats kan förstås, som en plats för 

skendialog eller som en plats för verkligt deltagande? 

 

6.1 Vilka ambitioner har kommuner med sin närvaro på 

sociala medier? 
Kommuner tycks främst finnas på sociala medier för att utvecklingen kräver det. Man måste helt 

enkelt anpassa sig till medborgarnas nya kommunikationsmönster. Samtidigt menar jag att 

medvetandenivån är hög i kommunerna, jag ser inga tecken på att kommunerna famlar i mörkret i tron 

om att man förändrar den lokala demokratin i grunden. Kanske är det så att man med tiden  inser att de 

sociala mediernas stora potential inte införlivas under en natt, utan att utvecklingen  tar tid.  

Precis som man konstaterat i tidigare forskning är det tydligt att kommunernas traditionella roll som 

förmedlare av samhällsinformation i mångt och mycket består. Kommunerna har så att säga gått från 

syftet att servera information till att tillgängliggöra information. Det blir tydligt att kommunerna har 

en starkt inpräntad bild av dess roll som förmedlare av samhällsinformation, en bild som inte låter sig 

förändras med lätthet.   

En tredje slutsats är att sociala medier blivit en form av underhållningskanal. Kanalen används ofta för 

att föra ut positiv information och på så sätt skapa en gemenskap och stolthet. Man undviker gärna de 

något tyngre ämnena och det finns en viss rädsla för att negativitet och skepsism ska ta över kanalen i 

framtiden.  

Vad det gäller möjligheten till interaktion visar denna studie för det första att interaktion saknar någon 

fast innebörd. Denna studie förstärker bilden av att begreppet är komplext och att det blivit en form av 

modeord som används närmast slagordsmässigt. För det andra visar studien att syftet bakom att skapa 

dialog inte är helt självklart. I kommuner där man valt att investera i närvaron så finns en större 

ambition om ömsesidigt utbyte mellan kommun och medborgare, än i kommuner där man inte valt att 

investera. I grunden handlar det om vinstmaximering, det man investerat vill man också få igen.  
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6.2 Vilka faktorer möjliggör eller förhindrar användandet av 

sociala medier? 
Resurser tycks  i stor utsträckning styra huruvida kommuner väljer att engagera sig i nya 

kommunikationskanaler eller ej. Även om Facebook är en relativt billig och lättillgänglig kanal så 

kostar det främst i form av personella resurer och benägenheten att investera dessa resurser skiljer sig 

åt bland kommunerna.  

Det handlar alltså i stor utsträckning om ett medvetet val, man ser det helt enkelt som värt att investera 

i närvaron i somliga kommuner men inte i andra. Det är också här jag finner studiens tyngdpunkt – 

nämligen vad det är som gör att vissa kommuner ser investeringarna som värda medans andra 

kommuner inte gör det. Ett svar på den frågan kan vara hur den övergripande synen på demokrati och 

medborgarinflytande ser ut i kommunerna. I studien har jag alltså kunnat skönja två 

medborgarperspektiv och i vilken utsträckning man ansluter sig till något av dessa tycks också ha 

betydelse för hur man väljer att använda kanalen. 

En annan faktor som möjliggör/förhindrar användandet är graden av strategiskt medvetande. Något 

hårddraget kan man säga att synen på sociala medier som en kanal för inlägg med en personlig och 

lättssam  ton ofta likställs med att inläggen ska vara spontana utan något bakomliggande strategiskt 

tänk. Även här går det naturligtvis att dra paraleller till resurstillgångarna. En kommun med mycket 

resurser har naturligtvis större möjligheter att lägga tid på planering och strategiskt förarbete.  

 

6.3 Hur inverkar detta på relationen mellan medborgare och 

kommun? 
Ur ett demokratiperspektiv är det tydligt att sociala medier möjliggör för medborgarna att utrycka sina 

åsikter och att i viss mån också få respons på sina synpunkter. Detta lär i viss utsträckning bidra till en 

föbättrad relation mellan kommun och medborgare.   

Om man ser till innehållet i samtalen lyfts dock flera frågetecken. Det är tydligt att kommunens syfte 

sällan överensstämmer med medborgarnas syften. Det som uppstår är en form av odynamiskt möte där 

kommun och medborgare möts men ändå inte.  

Därtill kan man ställa sig frågan om vilka man verkligen når genom de sociala medierna. Ytterst sällan 

lyckas kommuner få i närheten så många följare som det finns kommuninvånare. Även om kommunen 

lyckas generera en stor mängd följare så är det utan tvivel så att flertalet aldrig kommer engagera sig i 

samtalen där. De sociala medierna blir så att säga en kanal för det lilla fåtalet. 
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Samtidigt pekar studien på att det symboliska värdet kan vara minst så viktigt i relationsbyggandet. 

Det vill säga, oavsett vad man skriver om,  så ökar ändå förtroendet mellan kommun och medborgare. 

Frågan om hur relationen mellan medborgare och kommun förändras är alltså tudelat. På ett mer ytligt 

plan tycks relationen inte förändras nämnvärt men på ett djupare plan, sett till symboliska värden kan 

relationen förändras.  Det är just detta resonemang som är utgångspunkten för studiens avslutande 

diskussion.  

6.4 Skendialog eller verkligt deltagande? 
Frågan jag ställde inledningsvis var om det finns en övertro på de sociala medierna – ”att det finns en 

mytbildning om att ny teknik per automatik skulle leda till ett öppnare och mer demokratiskt 

samhälle?” Jag menar att någon sådan övertro sannolikt inte existerar – man vet om att det finns mer 

att göra, men man väljer att stå utanför.   

Sen finns det också de kommuner där man i större utsträckning satsar – där man alltså väljer att 

investera och skapa förutsättningar för en utökad medborgardialog. Genom prioriteringar, 

resurstillgångar och en syn på medborgaren som en tillgång tycks man också nå resultat, 

medborgardialogen finner i viss mån nya vägar.  

Frågan är dock om detsamma gäller demokratins utveckling. Det är trots allt så att interaktionen i liten 

utsträckning är ömsesidig. Medborgarna har en annan dagordning är kommunen och medborgarnas 

verkliga deltagande kan utan tvivel ifrågasättas. Jag skulle vilja påstå att nya interaktionsmönster 

mellan medborgare och kommun i viss mån uppstår – frågan är dock  i vilket syfte? 

Kanske bör jag här omvärdera mitt tidigare svar, det existerar kanske en viss övertro på de sociala 

mediernas demokratiska potential och kanske investeras det allt för mycket i närvaron.  Men eventuellt 

är det också så att den skendialog som uppstår har ett värde i sig självt.  
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6.5 Förslag på vidare forskning 
Av naturliga skäl är forskningen kring kommuners närvaro på Facebook begränsad. Det finns ett stort 

behov av flera studier på området vilket jag märkt under arbets gång. Jag ger här några förslag på vad 

som vore intressant att undersöka framledes.   

Precis som jag varit inne på finns det anledning att mer djupgående undersöka innehållet på 

kommunernas Facebooksidor. Att mäta interaktion är komplicerat och jag tror att en mer kvalitativt 

inriktad innehållsanalys där flera element av samtalet analyseras skulle vara värdefullt. 

 

Ett annat perspektiv vore att i högre grad undersöka kommunernas närvaro på sociala medier ur  

användarnas perspektiv. I en sådan studie skulle det vara intressant att ställa kommunernas syn på de 

sociala medierna mot medborgarnas förväntningar av kommunen.  Här skulle det även vara värdefullt 

att studera hur kommunens närvaro på sociala medier påverkat medborgarnas syn på kommunen. På så 

sätt skulle man få fram  en bild av vilken effekt närvaron verkligen har.  

 

Avslutningsvis vore det givande att följa upp denna studie längre fram i tiden. Ämnet utvecklas fort 

och det vore intressant att ställa detta resultat mot ett senare för att på så sätt se hur frågan utvecklas.   
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8.Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Använder du dig av Facebook privat? 

Hur? Via mobil/dator? 

Hur länge har du varit aktiv? 

Hur pass aktiv är du? 

 

2. Hur är kommunikationsarbetet på kommunen strukturerat? 

 

3. Och din roll i organisationen? Vilka ansvarsområden har du?  

 

4. Finns någon bärande strategi för kommunikationsarbetet i kommunen, vad rymmer 

den i sådana fall?  

 

5. Vilken roll har de sociala medierna i ert kommunikationsarbete? Har de ersatt någon 

tidigare kommunikationsväg eller enbart kompletterat? 

 

6. Kan du berätta lite om vad du gör i det arbetet? Hur mycket tid går det åt och hur är 

arbetsuppgifterna uppdelade internt vad det gäller just Facebook? 

 

7. Så om vi jämför kommunikationsarbetet innan hela det här med Facebook slog 

igenom, hur skulle du säga att ditt sätt att arbeta förändrats? 

 

8. Hur tänker du kring detta med tid och resurser, hinner ni med att vara så aktiva som ni 

skulle vilja?  

 

9. Kan du berätta lite om hur det går till när du/ni väljer ut vad som ska presenteras på 

Facebook?  

 

10. Har du en uppfattning om vad medborgarna faktiskt vill veta? Vad skulle du 

exempelvis säga är en typiskt bra/dålig “Facebook-nyhet”?  

 

11. Hur gör ni för att engagera läsarna? Märker du att vissa ämnen skapar mer 

engagemang än andra? 

 

12. Vad hoppas ni att läsarna ska få ut av er närvaro på Facebook? 

 

13. Vad hoppas då ni som kommun få ut av närvaron på Facebook? 

 

14. Kan du berätta lite om vilka ni riktar er till då ni kommunicerar på Facebook?  

 

15. Vilken är då den vanligaste typen av kommentarer ni får? Påhopp, beröm, allmän 

tyckande etcetera? 
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16. Finns en strategi för hur ni hanterar olika kommentarer? 

 

17. Kan du berätta om din syn på sociala medier överlag, vilka fördelar/nackdelar ser du 

att det kan föra med sig rent generellt? Och ur kommunens perspektiv? 

 

18. Hur ser du på Facebooks möjligheter vad det gäller att att; 

kommunicera ut information ? 

ta emot klagomål/feedback? 

för att diskutera och utbyta åsikter? 

19. Vilka positiva / negativa effekter kan du se än så länge av er närvaro på Facebook? 

 

20. Ser du några risker/faror med er närvaro på Facebook? Har ni stött på några hinder än 

så länge? 

 

21. Så om vi blickar framåt, hur ser du att arbetet med Facebook utvecklas? 
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Bilaga 2. Kodschema 
 

V1. Kommun 

1. Tyresö 

2. Södertälje 

3. Karlstad 

 

V2. Datum för inlägg 

MMDD 

 

V3. Upphovsman 

1. Kommunen 

2. Medborgare 

      2a. Karaktär på inlägg 

          1. Den kritiske medborgaren 

          2. Den neutrala medborgaren 

          3. Den positiva medborgaren 

   

 

V4. Ämnesområde 

 Evenemangsinformation 

 

 Samhällsinformation 

 

1. Driftstopp 

2. Allmänna upplysningar  
3. Politik/samhällsplanering 

 

 

 Fritid 

 
1. Natur och väder 

2. Kultur och idrott 

3. Övrig fritid 

 

 

     3. Övrigt 

 

V5. Antal likes 

 

V6. Antal kommentarer 

      6a. Från vilka 

        1. Kommunen 

        2. Medborgare 

        3. Kommun och medborgare 
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V7. Inläggets form 

1. Upplysning  

2. Uppmaning 

3. Förfrågan  

4. Uppmuntring  

 

 

V8. Uppmanas det till interaktion 

                   1. Direkt interaktion 

                   2. Indirekt interaktion 

                   3. Ingen interaktion 

 

 

 

 

 


