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Abstract  

Title: Municipalities’ use of social media - a qualitative study of four municipalities and their 

use of social media. 

The aim of this study was to investigate how selected municipalities’ use social media, with a 

focus on how they are working to increase the dialogue between municipalities’ and 

residents. To answer the purpose of the study three questions has been formulated: how do 

the communicators use social media in their daily work? What opportunities and challenges 

are the municipalities’ experiencing with Facebook? How do they work with Facebook to 

increase dialogue with citizens? 

The theories that has been used in this study is Cutlip’s and Grunig’s public relations 

theories, Shannon and weavers communication model, Cutlip’s and Heath’s theory of issue 

management and Jenkins theory of convergence culture. The method that has been used in 

this study is qualitative semi-structured interviews and the analysis is done with a thematic 

text analysis. The material of this study contained interviews of four communicator officers 

that are responsible for social media in the municipalities’.    

The results of the semi-structured interviews showed that the communicator officers used 

social media to quickly, easily and cheaply connect many citizens in comparison with the 

traditional media. The biggest opportunity with Facebook for municipalities’ was to improve 

issue management by spreading the information faster and have an improved dialog with the 

citizens. The biggest challenge was to think more strategically how to enhance the use of 

Facebook. The communicator officers try to invite citizens to dialogue by presenting 

information that citizens want comment and debate about. Municipalities’ also will have 

meetings with PR agencies to improve the dialog with the citizens in Facebook. 

Keywords: social media, Facebook, public relations, Shannon and Weavers communication 

model, issue management, convergence culture, qualitative semi-structured interviews.    
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1. Inledning 

- ”Fördelen är att man kan på ett snabbt sätt nå väldigt många. Det är den största fördelen 

men andra fördelar är att för oss som kommun är det ett bra sätt att få feedback från våra 

verksamheter, […] . Det är en fördel för oss som kommun att finnas på sociala medier.”   
 

Intervjuperson 2. 

Utvecklingen av sociala medier har gett nya möjligheter och utmaningar till organisationer 

att nå ut med sin information till olika publiker. Sociala medier möjliggör ett nytt sätt att 

kommunicera och ställer krav på organisationer att anpassa sig till den nya miljön som finns 

idag (Carlsson 2010:9). I denna uppsats undersöks hur kommuner nyttjar sociala medier i 

sin externa kommunikation, för att se vilka möjligheter och utmaningar kommuner möter i 

deras användning av Facebook. För kommunikatörer har sociala medier blivit populärt. Det 

finns förväntningar att sociala medier ska hjälpa kommuner att bli mer demokratiska genom 

att kommunarbetarna lättare ska interagera inom kommunen och skapa en bättre relation 

och en dialog mellan kommunen och dess målgrupper (Heide, Johansson & Simonson 

2012:223). Som exempel kan kommunikationen bli enklare när informationen kan snabbt 

överföras till medborgarna, de kan kommentera och ge åsikter om ett ämne. Det är även 

intressant att undersöka om kommunerna uppfyller de förväntningarna som de har med 

sociala medier när det gäller dialog. 

Flera organisationer och kommuner använder sig av sociala medier i sin externa 

kommunikation. Kommuner har idag mer möjligheter att använda sig av 

tvåvägskommunikation med sina publik och målgrupper genom att medborgarna kan lämna 

sina åsikter på sociala medier och ha en dialog med kommunen om olika ämnen. Sociala 

medier möjliggör även möjligheten att hitta nya målgrupper som till exempel ungdomar, få 

åsikter från medborgare och medborgare kan få information från kommunen (Heide, 

Johansson & Simonson 2012:237). Nya medier har gett nya förutsättningar till 

organisationer och kommuner genom att nå ut till sin publik på ett nytt sätt och bredda 

målgruppen. Olika målgrupper kan med hjälp av social medier få information och nyheter 

om kommuner fortare och effektivare (Carlsson 2010:57). För att kommuner ska kunna 

bedriva public relations effektivt är det viktigt att skapa relationer med målgrupper, skapa 

uppmärksamhet, opinion och spridning kring frågor som kommuner anser som viktiga 

(Carlsson 2010:57). Kommuner kan med hjälp av social medier få bättre public relations med 

medborgarna och få åsikter från medborgare.  
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Sociala medier har tillfört möjligheter för organisationer, och medborgarna, exempelvis kan 

medborgarna reagera på beslut eller annat som görs i kommuner och informera det genom 

sociala nätverk som bloggar, Facebook eller Twitter. Människor utanför organisationer och 

kommuner kan sägas ha mer inflytande och vara mer delaktiga. Sociala medier är mer eller 

mindre själklart för kommuner idag, det handlar nu snarare om hur de ska använda sig av 

detta medium? Som även Heide, Johansson och Simonsson påpekar är inte frågan; om utan 

hur kommuner ska använda sig av sociala medier, många kommuner vet inte hur de ska 

använda sig av nya medier på ett mer effektivt sätt och de provar sig ännu fram i det området 

(2012:223).  

 

1.1 Problemformulering 

Den här uppsatsen undersöker hur kommuner använder sociala medier i sin externa 

kommunikation. Målet är att studera vilka möjligheter och utmaningar kommuner möter i 

sin användning av Facebook. Det finns stora förväntningar, menar Heide, Johansson och 

Simonsson, att sociala medier ska hjälpa kommuner att bli mer demokratiska, genom att 

kommunmedlemmar kan interagera inom kommunen och skapa relationer och dialog mellan 

kommunen och dess målgrupper (2012:223). Därför är det intressant att undersöka hur 

kommunerna arbetar för att öka dialogen mellan medborgarna specifikt på Facebook.  

 

1.1.2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur utvalda kommuner 

använder sig av sociala medier. Ett särskilt fokus ligger på hur kommuner arbetar för att öka 

dialogen mellan kommunerna och invånarna i Facebook.  

 Hur använder kommunikatörer sociala medier i sitt dagliga arbete? 

 Vilka möjligheter och utmaningar upplever kommunerna med Facebook? 

 Hur arbetar de med Facebook för att öka dialogen mellan medborgarna? 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer artiklar och uppsatser om deltagande och demokrati att tas upp även 

om liknade studier som gjorts om kommuner och deras utmaningar med sociala medier. 

Senare i kapitlet kommer tidigare forskning om sociala medier och kommuner.  

I artikeln Swedish politicians and new media: Democracy, identity and populism in a 

digital discourse (Nilsson & Carlsson 2013), undersöks hur politiker förhåller sig till digitala 

medier. De frågor som artikelförfattarna vill få svar på är vilka demokratiska möjligheter och 

risker som politiker ser med IT och nya medier. I artikeln diskuteras exempelvis förhållandet 

mellan teknik och politiska strategier och hur ny teknik får betydelse för deras 

identitetsproduktion som professionella politiker (Nilsson och Carlsson 2013). På liknande 

sätt undersöker denna uppsats hur kommunikatörer inom kommuner förhåller sig till sociala 

medier, samt vilka utmaningar och demokratiska möjligheter som sociala medier kan ge 

upphov till. En annan artikel av Nils Gustafsson The subtle nature of Facebook politics: 

Swedish social network site users and political participation (Gustafsson, 2012) handlar om 

politiska deltagandet i Sverige och befolkningens möjligheter till att delta i politiken med 

hjälp av sociala medier. Tre olika grupper av användare intervjuades, politiska partier, 

medlemmar i intresseorganisationer och icke-medlemmar i intresseorganisationer. Frågorna 

handlade om deras attityder till politiskt innehåll i sociala nätverks plattformar. Resultatet av 

studien visade att enbart med sociala nätverkssajter kan inte de tidigare inaktiva 

respondenterna bli aktiva i politiska debatter och kan förbli inaktiva till politisk deltagande. 

Respondenter som är medlemmar i intresseorganisationer tycker att sociala nätverksplatser 

är värdefulla verktyg för deltagande, medan de som inte är aktiva avstod från att dela 

politiska åsikter. De exponeras för politiskt innehåll och uppmanas till deltagande, men 

föredrar att förbli passiva (Gustafsson 2012). Som i likhet med denna uppsats undersöker 

artikeln om deltagande via sociala medier. Det som skiljs från denna studie är att den 

undersöker deltagandet i politiska partier och intresseorganisationer och inte i kommuner.  

Det finns flera andra studier om demokrati och deltagande. Artikeln The wawe of 

democratization: a brief history of contemporary participatory practices in media sphere 

av Carpentier, Dahlgren och Pasquali (2013). Samt en bok av Nico Carpentier 

Media and participation: a site of ideological-democratic struggle (2011). Både artikeln och 

boken diskuterar om deltagandet i dagens samhälle. I artikeln diskuteras det om senaste 

årtiondet att relationen mellan kommunikation och deltagande har varit på den offentliga 

agendan. I artikeln har de en positiv syn på utvecklingen av demokratin i media landskapet. 

Både i boken (Carpentier 2011:67) och i artikeln (Carpentier, Dahlgren & Pasquali 2013), 

skriver författarna om att deltagandet genom medier ger möjligheter att delta i offentliga 
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debatter. Media plattformar ger medborgare utrymme för deras röster att bli hörda, åsikter, 

synpunkter och även interagera med andra personer i offentliga rum som medier erbjuder. 

Både i boken (Carpentier 2011:67) och i artikeln (Carpentier, Dahlgren & Pasquali 2013) 

skriver författarna om hur strukturer och kulturer som finns i medielandskapet och den 

ideologiska demokratiska miljön påverkar intensiteten av deltagandet. Det har blivit 

märkbart att strukturer, kulturella resurser och subjektiva dispositioner har blivit mer styrda 

mot deltagande och jämlikhet även inom media plattformar.   

Artikeln (Carpentier, Dahlgren & Pasquali 2013) väcker en fråga om den strukturella 

ändringen av att gynna deltagandet i media landskapet kommer att fortsättas. Det finns plats 

för deltagandet inom demokratin att utvecklas men det finns inga garantier att deltagandet 

kommer att fortsätta, demokrati är aldrig varit fullständig och har alltid på något sätt varit 

hotad. I artikeln skriver de att historien har visat en ljus sida och människor har ett behov av 

att kontrollera sin rätt till kommunikation. Deras artikel tar upp om demokrati och 

deltagande i sociala medier som även denna uppsats gör, i skillnad så tar artikeln endast upp 

aspekter av deltagande och demokrati och relaterar inte det till en organisation. Enligt 

Carpentier (2011:114) är inte deltagandet helt självklart för alla i samhället. Asymmetri i olika 

resurser kan förekomma inom befolkningen som ekonomiska, sociala och teknologiska 

problem. Internet är inte tillgängligt för alla i ett samhälle, politiskt aktivt deltagande är inte 

helt möjligt till alla grupper och vissa kan bli utestängda. Boken handlar om människors 

möjlighet till deltagande för att göra deras röst hörd och på vilken sätt människor kan delta i 

medierna. Det som skiljer sig från denna uppsats är att Carpentier undersöker människornas 

möjlighet till deltagande medan denna uppsats undersöker hur kommuner ger människor 

möjlighet till deltagande. 

En annan studie som liknar denna studie är en tidigare kandidatuppsats inom strategisk 

kommunikation Kommuners utmaningar i sociala medier som är gjord av författarna 

Michaela Hedenby och Hanna Svederborn år 2012. Uppsatsens syfte är att studera sju 

svenska kommuner, vilka utmaningar de har i sitt arbete med sociala medier och hur 

kommunerna resonerar kring de utmaningarna (Hedenby & Svederborn 2012). Liknande 

som i denna studie granskas vilka utmaningar som kommuner kan ha vid arbete med sociala 

medier. Hedenby och Svederborn studie skiljer sig från denna studie genom att i deras analys 

har dem ett ”neoinstitutionalististisk” perspektiv om hur det traditionella synsättet på en 

organisation skiljer sig från det moderna synsättet. I deras studie har dem undersökt 

utmaningar och inte möjligheter som finns med sociala medier som denna uppsats vill 

undersöka. Det resultat som författarna kom fram till var att det finns spänningar i kraven 

hur kommunerna ska agera, att de ska agera som en traditionell kommun men även dels vara 

en modern organisation. De utmaningar som skapades för kommunerna var att ha ett klart 
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syfte med sociala medier, hur de ska använda sig av kanalerna, hur mycket de ska prioritera 

sociala medier och hurdan tonfall de ska använda sig mot medborgarna (Hedenby & 

Svederborn 2012). 

Det finns studier om sociala medier och dess påverkan på organisationer. Putnam och 

Mumby skriver om sociala medier hur det påverkar användarna, att det tillåter användarna 

att starta grupper och kommunicera med människor genom nätverk som tidigare var 

omöjligt. Det som görs i sociala medier är oftast synligt för andra människor, människor som 

inte tidigare lagt sig i samtal och diskussioner kan nu följa samtal och även delta (2014:441). 

Sociala medier har även gett möjligheter till vanliga människor. Exempelvis kan publiken 

reagera på beslut som görs i en kommun och informera om det genom sociala nätverk som 

bloggar, Facebook eller Twitter. Putnam och Mumby skriver om hur människor har mer 

inflytande på grund av sociala medier medans denna uppsats undersöker hur kommuner 

måste reflektera över kommunikationen med sociala medier när de vill nå sina publiker.   

Carlsson skriver om att sociala medier har gett nya förutsättningar till kommuner som till 

exempel utöka målgrupper, olika målgrupper kan med hjälp av social medier få information 

och nyheter om kommunen snabbare och mer effektivt. Sociala medier kan vara viktigt för 

effektiv public relation, för att effektivt arbeta med kriskommunikation och snabbt hitta 

lösningar till problem (2010:57). För kommuner som är aktiva i sociala medier innebär det 

att de öppnar sig mer för allmänheten och skapar transparens mellan dem och deras publik. 

Det gäller att använda sig av riktlinjer inom kommunen, hur öppna de ska vara i sociala 

medier även tänka på vilken mängd och vad för slags information som ska ges ut. Det är bra 

att det finns en intern förståelse inom kommunen om hur de ska förhålla sig till sociala 

medier (2010:106). Som även denna uppsats undersöks det om sociala medier har gett nya 

förutsättningar till kommuner om det hjälper kommuner att uppehålla en bättre 

kriskommunikation. 

Heide, Johansson och Simonsson skriver om nackdelar och fördelar med sociala medier. 

Nackdelen med nya medier för kommunikatörer idag kan vara att de inte har samma kontroll 

över informationen i medierna som tidigare (2012:237). Inom sociala medier kan kritik och 

rykten spridas snabbare, lättare och skapa en spridning och diskussion, vilket kan leda till 

problem för kommuner om de inte vet hur de ska agera inom sociala medier (2012:223). Det 

finns förväntningar att sociala medier ska hjälpa kommuner att bli mer demokratiska. Sociala 

medier förväntas att göra det enklare för kommuner att behålla och skapa bättre public 

relations mellan deras målgrupper och publik (2012:223). De möjligheter som sociala medier 

kan ge till kommuner är att sprida information och budskap, ha en interaktion och en 

feedback med sina målgrupper. Det som kommuner kan ha största nyttan med social medier 

är att integrera och ha en dialog med publiken, det ökar även möjligheten till att enklare 
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arbeta med issue management och kriskommunikation (2012:227). Heide, Johansson och 

Simonson skriver om nackdelar och fördelar med sociala medier medans denna uppsats 

undersöker vilka möjligheter och utmaningar kommuner har med Facebook.  
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3. Teori  

I detta teorikapitel presenteras teorier om public relations, den symmetriska teorin och 

Shannon och Weaver kommunikationsmodell. Kapitel om organisationskommunikation, 

issue management och Jenkins teori om konvergenskultur.  

 

3.1 Public relations 

Public relations (PR) är ett sätt att etablera och behålla bra relationer mellan organisationer 

och deras olika publiker. Det kan handla om konflikthantering, övertala publiken, skapa och 

utforma olika budskap. Det viktigaste i PR är att vidare behålla en god relation till de olika 

publiker som organisationen har (Falkheimer 2007:46-47). Enligt Cutlip, Center och Broom 

är PR förhållanden mellan en organisation och dess sociala omgivning, organisationens 

publik. PR kan ses som organisationens syfte, en handling för att nå de målen som 

organisationen har, för att nå de målgrupper som de vill komma åt (1985:183-185). Enligt 

Cutlip, Center och Broom kan organisationen ses som olika system som gör utbyten med dess 

omgivning, med publiken. Organisationens utbyten, strukturella ändringar och anpassningar 

är nödvändiga i public relations inom organisationer och dess publik för att få en bättre 

relation med publiken (1985:187). En organisation kan ha många olika publiker, de olika 

publikerna kan vara personal, kunder, myndigheter, leverantörer, opinionsrörelser, 

målgrupper och så vidare (Cutlip & Center 1971:4). De publiker som kommuner kan tänkas 

kommunicera med är medborgare, anställda, andra myndigheter, kunder och besökare. Det 

kan vara viktigt för en kommun att hitta nya vägar att kommunicera med sina medborgare 

inom kommunen. Som till exempel är sociala medier är ett nytt sätt att kommunicera externt 

till målgrupper.     

För att en organisation ska behålla en god relation till sin publik ska PR påverka 

organisationens policy, strategin, omdömen, val och agerandet gentemot publiken (Grunig, 

Grunig & Dozier 2002: 2). För kommunen kan det vara användbart att även ha policyn och 

riktlinjer hur användandet av sociala medier ska fungera. Enligt Grunig för att en god 

relation mellan organisationen och dess publik ska behållas ska den vara tvåvägs och 

symmetriskt. För att den goda relationen ska uppfyllas ska organisationens relation vara 

balanserad mellan organisationens intressen och med intressen som publiken har. Intressen 

som ger effekter för organisationen och vilket ger konsekvenser både till organisationen och 

dess publik (Grunig, Grunig & Dozier 2002: 11). Enligt Grunig finns det två olika public 

relations modeller tvåvägs symmetriska och asymmetriska modellen. I den tvåvägs 

symmetriska modellen används dialog med publiken och forskning för att motivera 
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symbiotiska ändringar i attityder och beteenden i både organisationen och dess publik. Den 

symmetriska tvåvägsmodellen är mer balanserad mellan organisationen och dess publik, då 

är det mer dialog mellan organisationen och publiken (Larsson 2008:55-56). I den 

asymmetriska används endast forskning till sin egen gynning för att göra ändringar som 

organisationen vill utan att använda sig av en dialog med publiken (Grunig, Grunig & Dozier 

2002: 309). Denna studie kommer att undersöka hur kommuner använder sig av sociala 

medier och det kan vara intressant att se om de använder sig av tvåvägskommunikation eller 

envägskommunikation i sociala medier. 

Grunig har fått kritik på sin symmetriska modell, modellen anses vara en idealistisk och en 

normativ teori (Larsson 2008:56). Modellen har även fått kritik att den är utopisk idealisk 

modell som ingen stor organisation som är inflytelserik skulle använda sig av. Modellen sägs 

vara normativ och med det menas att den inte kan existeras i praktik utan endast i teorin 

(Grunig, Grunig & Dozier 2002: 311). Det finns även andra forskare som L’Etang som anser 

att den symmetriska modellen är ett sätt att försöka maskera organisationens riktiga 

intressen (Grunig, Grunig & Dozier 2002: 317-318). Den kritik som modellen har fått är 

viktigt att ta hänsyn till men det behöver inte betyda att det är helt omöjligt att följa 

modellen. Grunig’s modell kan vara en mer av en mall eller en riktning hur en organisation 

kan försöka uppnå balans och en bra kommunikation gentemot publiken men det kan kanske 

inte uppfyllas helt och hållet. En organisation eller en kommun kan inte alltid vara 

balanserad med sina intressen gentemot publiken men de kan försöka nå det målet. Det finns 

en annan modell som är även diskuterad inom public relations och det är den linjära 

kommunikationsmodellen av Shannon och Weavers som kommer att presenteras här näst. 

 

3.2 Linjär kommunikationsmodell 

Forskare har under en längre tid använt sig av det traditionella tankesättet när det kommer 

till public relations, det linjära tänkandet vid kommunikation så kallad 

envägskommunikation. Det finns även en annan tankesätt på kommunikation där används 

dialog mellan sändaren och mottagaren, tvåvägskommunikation. Det kan inte sägas vilket av 

de modellerna som är mest användbara utan det beror på vilket situation organisationen 

befinner sig, vad som är mest lämpligt att använda (Larsson 2008:47). 

När det kommer till envägskommunikation är Shannon och Weavers kommunikations teori 

är en av de viktigaste kommunikationsteorierna. Enligt Shannon och Weavers modell är 

kommunikationen linjär och enkel, deras modell har fått kritik på grund av det linjära 

tankesättet men den linjära modellen har även hyllats på grund av sin enkelhet (Fiske 

1997:17). Modellen är enkel men det kan tänkas att den varit en start för andra 
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kommunikationsmodeller som uppkommit senare. Modellen innehåller följande delar, en 

informationskälla, en sändare, en signal, brus och en mottagare. Modellen fungerar på 

följande sätt att informationskällan i modellen är organisationen som vill ut med 

meddelandet till dess publik och bestämmer vad som ska sändas till publiken. Sändaren är 

den som är ansvarig till att utforma buskapet till en signal och bestämma vilka medier som 

ska användas för att föra fram budskapet till mottagaren av budskapet. Brus i denna modell 

är det som påverkar signalen när den går mellan sändaren och mottagaren, den är inte avsett 

av avsändaren utan hamnar där och påverkar budskapet (Fiske 1997:19).  I Shannon och 

Weavers kommunikations modell används ingen feedback, det vill säga feedback är 

mottagarens reaktion av det budskap som sändaren har sänt (Fiske 1997:19). Senare har 

modellen uppgraderats och feedback har tillagts (Larsson 2008:48). Organisationer som 

kommuner använder oftast av någon form av kommunikationsmodell i sin externa 

kommunikation för att nå sin publik och Shannon och Weavers modell har tagits fram för att 

ge en uppfattning om hur teorier kring kommunikation har sett ut tidigare och utvecklats 

under tid. Nästa kapitel tar upp mer om hur organisationers kommunikation fungerar. 

 

 

 

 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1990:7). 
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3.3 Kommunikation inom organisationer 

Detta kapitel kommer ta upp mer ingående om hur organisationer som kommuner 

kommunicerar externt och hur de använder public relations i sitt arbete. Forskaren Larsåke 

Larssons definition på organisationskommunikation är (Larsson 2008:78):  

”Organisationskommunikation handlar om företags, myndigheters och intresseorgans alla 

kommunikativa handlingar och interaktioner”. 

Organisationskommunikation delas i tre olika kategorier i denna uppsats fokuseras det på 

kategorin inter- och extern kommunikation (Larsson 2008:78). Den interna 

kommunikationen i en organisation ansvarar för all kommunikation som sker inom 

organisationen som till exempel: mål och policy, regler, riktlinjer, diskussioner, gruppmöten 

med mera. Den externa kommunikationen i en organisation ansvarar för det som 

kommuniceras utåt i en organisation som till exempel: producera information, 

presskontakter, externa möten, mediekontakter, kunder, med mera (Larsson 2008:79-80). 

Den interna kommunikationen och den externa kommunikationen går ändå inte helt att 

skiljas från varandra utan de går in i varandra (Larsson 2008:79). Putnam och Jablin 

definierar vad kommunikationen inom organisationer är, de menar att kommunikationen är 

processer där organisationer skapar, förhandlar och hanterar olika betydelser som är viktiga 

för organisationen. Extern kommunikation kan ses som en del av de olika processerna som 

organisationer handskas med (Putnam & Jablin 2001:234). En del av kommunikationen som 

organisationer arbetar med handlar om marknadsföring, reklam och public relations. 

Tidigare skapades public relations för organisationer för att respondera på publikens attacker 

mot organisationen, men idag har public relations utvecklats till något mer proaktivt aktivitet 

som innehåller issue management (Putnam & Jablin 2001:235). I denna uppsats blir det 

intressant att undersöka om Facebook ger en möjlighet till kommuner att arbeta mer med 

issue management för att vara mer proaktiva med sin PR.   

Enligt Cutlip finns det krav som ska uppfyllas för att en organisation ska vara effektiv med sin 

PR. För att PR ska fungera på det bästa möjliga sättet är det för det första viktigt att public 

relations innehåller engagemang och deltagande i ledningen, kompetenta PR aktörer, 

centraliserad policy inom organisationen, användning av tvåvägskommunikation med 

interna och externa publiker och att ha ett gemensamt mål att sträva efter. Det är viktigt att 

stöd och förtroende utvecklas mellan organisationen och dess publik, så att konflikter kan 

undvikas (Cutlip, Center & Broom 1985:80). Därför kan det även vara viktigt för kommuner 

att ha en policy, gemensamma regler gällande sociala medier. Cutlip har även en modell hur 

organisationer kan på det bästa möjliga viset lösa problem som uppstår inom organisationen 

och dess publik. Den första delen i modellen är definiera problemet, ta reda på information, 
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åsikter, inställningar till problemet. Planera, organisationen ska tänka ut vad de måste göra 

åt problemet, vilka strategier de ska använda sig av. Reagera och kommunicera, 

implementera planerna som planerats och tills sist utvärdera, hur fungerade planen som 

utfördes (Cutlip, Center & Broom 1985:199-200). Det finns även andra sätt för organisationer 

att hantera problem och kriser och det är issue management som kommer att presenteras i 

nästa avsnitt.  

 

 3.4 Issue management 

Issue management eller kriskommunikation som det även benämns är viktig för 

organisationer och kommuner, en kris påverkar inte endast organisationen det kan påverka 

det lokala samhället. Olika exempel på kris som kan slå en kommun är trafikolyckor, 

elavbrott, vattenläckor med mera (Larsson 2008:285). En kris behöver inte alltid vara en 

nackdel för kommuner, en kris kan hjälpa att tänka på nytt och byta ut gamla strukturer och 

planer som finns inom kommunen. Kriser kan då ge nya möjligheter och förbättringar 

(Larsson 2008:269). Vid kris ökar behovet av information för allmänheten, trovärdigheten är 

viktig och om kommunen inte kan ge information till medborgarna som den behöver kan 

trovärdigheten för kommunen påverkas. Tvåvägskommunikationen är den bästa formen av 

kommunikation vid kris, då kan en dialog med medborgarna hållas (Larsson 2008:299). 

Sociala medier kan öka möjligheter för dialog och enklare arbete med kriskommunikation 

(Heide, Johansson & Simonson 2012:227). Det som bör tänkas vid kris är att ge snabb, 

öppen, kontinuerlig information till medborgarna, med ett enkelt språk som de flesta kan 

förstå (Larsson 2008:300). 

Enligt Cutlip är issue management om att identifiera problem/frågor inom organisationen 

innan problemen har dykt upp. Det handlar om att identifiera frågor som berör 

organisationen, analysera, prioritera och välja lämpliga strategier för att lösa problemen även 

se hur effektiv är lösningen. Issue management är en specialiserad del av PR, den tar fram 

frågor som har en potential effekt på organisationen (Cutlip, Center & Broom 1985:15). 

Meningen med issue management enligt Cutlip är att hjälpa organisationer att förutse 

sociala, ekonomiska och politiska frågor eller problem. För att reagera på yttre påverkningar i 

tid för att ändra och förhindra de problemen som kan uppstå så att de inte påverkar negativt 

relationen mellan organisationen och dess publik (Cutlip, Center & Broom 1985:16). Sociala 

medier kan vara en effektiv metod att effektivisera issue management inom kommuner. Om 

kommuner vill att informationen ska snabbt fram kan det snabbaste viset att informera 

medborgarna om en kris är att använda sig av sociala medier.         
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Heath presenterar en modell eller en process som ska följas vid användning av issue 

management. Den första delen av processen är bevakning med det menas att den publika 

arenan bevakas och trender upptäcks för att omorientera sig i den kommunikation processen 

som organisationen har. Den andra delen är identifiering det menas att frågor och problem 

ska identifieras. Den tredje delen är utvärdering det menas att man utvärderar hurdan 

påverkan det kan ha på organisationen. Den fjärde delen av processen är prioritering som 

handlar om att prioritera och etablera organisationens policy, positionering och prioritera 

problemen som finns inom organisationen. Den femte delen är planering med det menas att 

planera strategier om hur problem som uppstått kan påverkas. Den sista delen är 

genomföring men det menas att det som planerats ska genomföras enligt planerna (Heath 

1997:8). I nästa kapitel kommer det att fokuseras mer på hur sociala medier och deltagande 

samspelar med varandra. Om ändringar som finns idag i medielandskapet, hur de påverkar 

människornas deltagande. Vid public relations kan det även vara viktigt att förstå de 

ändringar som sker i medielandskapet för att få en bättre relation till sina publiker.   

 

3.5 Konvergenskultur 

Det finns en hel del studier som handlar om den digitala kulturen och teknikens betydelse i 

dagens samhälle Henry Jenkins är en av de som har studerat om deltagarkulturen och 

konvergenskulturen. Jenkins tar upp i sin bok om ämnen som berör dagens samhälle, han 

skriver om konvergenskulturen, deltagarkulturen, mediekonvergens och kollektiv intelligens. 

Med konvergens menar Jenkins flödet mellan olika medieplattformar som sociala medier, 

samarbetet mellan mediebranschen och rörligheten hos medieanvändarna som söker nya 

upplevelser (2006:15). Med konvergenskultur menar Jenkins att gamla och nya medier möts 

och krockar med varandra, mediebolag och mediekonsumenter påverkas av varandra och det 

blir oförutsägbart hur de kommer att påverka varandra (2006:14).  

Konvergenskulturen kan ses som ett kulturskifte där konsumenterna av medierna 

uppmuntras att söka information och förena samman innehåll från olika medier. 

Spridningen av detta medieinnehåll över olika mediesystem beror på konsumenternas 

ökande deltagande (Jenkins 2006:15). Deltagarkulturen skiljer sig från den äldre 

föreställningen av hur människor konsumerar medier, människor är inte längre passiva när 

det kommer till att konsumera medier. Medieproducenter och mediekonsumenter är inte 

numera skilda från varandra utan påverkar varandra. Konvergens uppstår inom varje individ 

genom social interaktion, individer tar information och använder det i deras vardag (Jenkins 

2006:15). I denna studie kommer kommunikatörers berättelser att studeras om hur de ser på 

deltagande av medborgarna i sociala medier som Facebook, om det är positiv eller om det har 
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orsakat utmaningar. Med kollektiv intelligens menas att konsumtionen har blivit en kollektiv 

process, att människor kan tillammans lösa uppgifter genom att slå ihop kunskaper och 

förmågor som de har. Kollektiv intelligens kan ses som en makt i medielandskapet som finns 

genom att användare kan bli mer aktiva och demokratiska i sina handlanden. (Jenkins 

2006:16).  

Konvergens påverkar mediebolag och även organisationer och kommuner genom att de 

måste tänka på ett nytt sätt när det gäller att nå de mål som de har med sin kommunikation, 

de måste ta till hänsyn hur de aktiva mediekonsumenterna tar emot informationen. Vad och 

hur det ska kommuniceras till konsumenterna. Vissa organisationer använder nya tankesätt 

för att öka samarbetet med organisationen och dess publik medans andra försöker minska 

deltagandet. Detta kan skapa förvirring hos publiken och de kan bli osäkra i vilken typ 

deltagande som är tillåten (Jenkins 2008:29).  
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4. Material och metod  

Först presenteras materialet och urvalet till denna uppsats, presenterar även de 

intervjupersoner som har blivit intervjuade. Senare beskrivs semistrukturerade 

intervjumetoden, tematiska textanalysen och tillvägagångssättet.  

 

4.1 Material och avgränsningar 

Det material som har använts i denna studie är intervjumaterial från fyra olika kommuner i 

norra Sverige. Studien har avgränsats till Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldviks 

kommun och Haparanda kommun. Dessa kommuner valdes för att se hur de arbetar med 

sociala medier som Facebook. Vid undersökning av tidigare studier var det mest kommuner 

från södra Sverige därför har denna studie fokuserat på kommuner från norra Sverige. 

Örnsköldsvik och Haparanda valdes för att de är två mindre kommuner befolkningsmässigt 

och Umeå och Skellefteå för att de är större. De personer som har intervjuats i denna studie 

är de som är ansvariga för sociala medier inom kommunen. Fyra personer har valts till 

intervjuerna. Intervjuerna har blivit inspelade och intervjupersonerna är anonyma, vid 

intervjuerna användes det en semistrukturerad intervjuguide. I bilaga finns det en utförlig 

beskrivning av intervjupersonerna.   

 

4.2 Kvalitativ intervjumetod och tillvägagångssätt 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att få svar på de frågeställningar 

som finns i denna studie. Intervjuer användes för att förstå mer djupt och undersöka 

kommunernas användning, utmaningar och möjligheter med Facebook. Enligt Trost används 

kvalitativ metod för att få innehållsrika svar, intressanta beskrivningar av händelser, åsikter, 

mönster, med mera där för användes en kvalitativ metod (2010:25). Eftersom studiets syfte 

är att undersöka hur kommuner använder sig av sociala medier och hur de arbetar för att öka 

dialogen med sina medborgare, anses en kvalitativmetod vara passande för denna studie. En 

kvalitativmetod används i frågeställningen när det handlar om att förstå eller hitta mönster 

(Trost 2010:32).  

Intervjuerna var ungefär 40-50 min långa och intervjuerna gjordes i de olika kommunernas 

stadshus i deras arbetsrum eller mötesrum. De fyra intervjuerna inspelades med en 

mobiltelefon. Semistrukturerade intervjuer valdes för att ha en mer öppen intervju med 

intervjupersonerna, de skulle inte styras för mycket så att de kan friare diskutera om sina 

åsikter, synpunkter och om sitt arbete och själv välja sin takt att svara på frågorna. Det beror 
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på studien hur strikt ämnen och frågorna följs, det är den som blir intervjuad som 

bestämmer takten vid semistrukturerade intervjuer och hur hen tänker och svarar på 

frågorna. Följdfrågor kan även bestämma hur länge intervjupersonen dröjs i ett ämne och 

hur länge det diskuteras om en fråga (Kvale 2009:130). Efteråt när intervjuerna hade gjorts 

transkriberades de inspelade intervjuerna.   

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med olika frågor för att ha en tillsyn över de 

frågor som blev svarade (se bilaga). Intervjuguiden följdes helt i sin ordning men det berodde 

även på hur intervjupersonen svarade på en fråga för att vissa gånger kunde intervjupersonen 

svara på många frågor samtidigt och då behövdes det inte ställas vissa frågor från 

intervjuguiden utan det fortsattes till nästa lämpliga fråga. Kvale skriver att i 

semistrukturerade intervjuer har den ansvariga intervjuaren oftast en intervjuguide som 

intervjuaren följer mer eller mindre under intervjun. Mallen för semistrukturerade intervjuer 

innehåller olika ämnen som ska diskuteras under intervjun. Det kan även finnas mer 

detaljerade frågor med i mallen som är mer planerade och frågor som är förbestämda (Kvale 

2009:130). I denna undersökning var det förbestämda frågor och även mer detaljerade frågor 

för att inte glömma vissa frågor som var viktiga att ställa, frågorna följdes relativt strikt så att 

vissa frågor blev svarade. Kvale skriver att en semistrukturerad intervju inte är ett vardagligt 

öppet samtal och inte heller ett strikt frågeformulär (2009:27).  

När intervjuerna var genomförda och transkriberade kunde analysen påbörjas. Olika centrala 

teman och mindre teman från svaren av intervjupersonerna hittades och det gjordes ett 

tematiskt schema över de olika ämnen som fanns. Genom metoden var det enklare att få en 

överblick över det transkriberade materialet. I den tematiska textanalysen delades empirin i 

olika teman för att enklare analysera och jämföra resultatet från intervjuerna samt att 

jämföra resultat med teori (Bryman 2012:579). För att finna de olika teman som fanns i det 

transkriberade intervjumaterialet går det att försöka hitta repetitioner som återkommer i 

texten metaforer, analogier, olikheter och likheter och teoretiskt relaterade teman (Bryman 

2012:580). I denna analys koncentrerades det att hitta repetitioner i transkriberade 

materialet och att finna teman som är relevanta till undersökningens syfte och frågeställning. 

Enligt Bryman utgår oftast forskaren från syftet och frågeställningen när det gäller att hitta 

teman i materialet (2012:580). Transkriberade materialet lästes igenom för att se de olika 

teman som fanns, olika teman kunde hittas som var relevanta för studiets syfte och 

frågeställningar. De teman som hittades var: snabb och enkel kommunikation, 

kriskommunikation och målgrupper, utmaningar och sist dialog och deltagande. Därefter 

kunde analysen börja, vid varje tema togs fram relevanta citat från intervjupersonerna och 

material från transkriberingen och placerades i olika teman för att sedan analysera de med 

hjälp av teorierna.     
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4.4 Metoddiskussion 

Det som kan vara negativt med enskilda intervjuer enligt Kruger är att enskilda intervjuer 

med begränsade frågor är för avgränsande och ger den intervjuade inte mycket öppenhet i 

sina svar. Intervjupersonen kunde influera den intervjuade vilket inte alltid var bra vid 

intervjuer (1994:7). I denna studie försöktes det ges så mycket öppenhet till svar till 

intervjupersonerna så att deras svar inte blev påverkade på något sätt av intervjuaren. Enligt 

Krueger har intervjuaren en kontroll under enskilda intervjuer över den som blir intervjuad, 

det är en fördel med enskilda intervjuer (1994:36). Det ansågs inte nödvändigt att intervjua 

mer än en person som har ansvaret för sociala medier inom kommunen för att det var oftast 

endast en person som hade ansvaret för sociala medier och den ansvariga hade mest uppsikt 

över de olika mediekanalerna. Transkriberingen kan även bli enklare vid enskilda intervjuer. 

Krueger skriver att de nackdelarna med fokusgrupp är att materialet efter intervjuerna kan 

bli svårt att transkribera och analysera och att det svårare att analysera resultatet av en 

fokusgrupp istället att analysera resultatet av en enskild intervju (1994:36-37). Därför ansågs 

det mer lämpligt i denna studie att använda sig av enskilda intervjuer istället för 

fokusgruppintervjuer.  

Vid studier är det viktigt med validitet, att de frågor som ställs ska få de svar som 

intervjuaren är ute efter (Trost 2010:133). Med validitet avses hur korrekt studien är, det vill 

säga huruvida studiens resultat visar hur världen egentligen är (Hartman 2004:146). Därför 

är det viktigt att testa sin intervjuguide vilket gjordes innan intervjuerna så att det är relativt 

säkert att frågorna kan ge de svaren som de förväntas att ge och uppfattas på det viset som de 

ska uppfattas av intervjupersonerna. I kvalitativa intervjuer strävar intervjuaren att 

undersöka vad intervjupersonen menar och uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost 

2010:133).  

Gällande objektivitet är det inte helt möjligt att nå objektivitet vid intervjuer. Under intervjun 

försöktes det att nå objektivitet så mycket som möjligt genom att inte låta egna åsikter 

påverka svaren på de som blev intervjuade. Med objektivitet menas att intervjuaren inte tar 

någon ställning, eller visar åsikter om de ämnena som ska diskuteras och frågas (Trost 

2010:134).  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultat och analys. Under varje tema visas bestämda exempel från 

intervjumaterialet för att redovisas och sedan förklaras med en analys utifrån studiens 

teoretiska grund. Därefter avslutas varje tema med en resultatdel. Syftet med studien har 

varit att undersöka hur utvalda kommuner använder sig av social medier med en särskild 

fokus på hur de arbetar för att öka dialogen mellan kommunerna och invånarna. I denna 

analys kapitel kommer först möjligheter att redovisas därefter utmaningar och sedan om 

dialogen mellan kommun och medborgare.  

 

5.1 Snabb och enkel kommunikation 

Det som kommunikatörerna tycke var en fördel med sociala medier vara att det går snabbt 

att kommunicera och att det går att ha kontakt med många personer, företag och 

organisationer. Sociala medier är även ett enkelt sätt att kommunicera och att använda för 

både målgrupper och kommuner jämfört med de traditionella medierna. Kommunerna har i 

deras riktlinjer att de skulle så snabbt som möjligt svara på frågor och använda sig av lätt 

språk vid sociala medier. De möjligheter som kommunerna ansåg att de har med Facebook 

som gemensamt var att nå många, nå snabbt, enkelt samt billigt i jämförelse med de 

traditionella medierna som hemsidan eller tryckblad eller annons i tidningar. Vilket kan 

betyda att i vissa fall använder kommunerna hellre sig av sociala medier än traditionella 

medierna. Det som även var bra var att ge och få snabbt svar tillbaka från medborgarna, få 

feedback samt att medborgarna kan ställa följdfrågor. Vissa aktiviteter och arrangemang 

kunde delas mer effektivt på Facebook så att medborgarna kunde ta del av informationen om 

en aktivitet eller arrangemang. Det underlättar även för kundtjänsten, det kommer inte lika 

mycket samtal och mejl till dem när frågorna ställs istället på Facebook. En av 

kommunikatörerna pratade om att deras kommun har börjat annonsera mer på Facebook för 

att det är billigare sätt att nå de målgrupper som de vill nå ut till, istället för att annonsera i 

lokaltidningen. Det som var positivt med Facebook var att människor kan dela innehållet till 

andra vilket inte kan göras på samma sätt med en tidningsannons. 

- ”Fördelen är att man kan på ett snabbt sätt nå väldigt många. Det är den största fördelen 

men andra fördelar är att för oss som kommun är det ett bra sätt att få feedback från våra 

verksamheter, få höra vad folk tycker och göra någonting för det och använda det som 

verksamhetsutveckling. Det är en fördel för oss som kommun att finnas på sociala medier.”   

Intervjuperson 2. 
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- ”Direkt tänker jag på möjligheter till dialog, ur kommunens synvinkel är det ett snabbt 

media som är enkelt att använda som i jämförelse med hemsidan är den inte alls lika enkel. 

Och andra sidan krävs det att man ska ge snabbt ett svar när en fråga ställs.”  

Intervjuperson 3. 

 

Här är två citat om att sociala medier ger en möjlighet att nå många personer samtidigt och 

på ett snabbare sätt samt att social medier är ett enklare verktyg att använda än de 

traditionella medierna som hemsidan. Samt att det är positivt att få en dialog och ett bra sätt 

att få en feedback från sina målgrupper, att höra målgruppers åsikter om deras verksamhet.   

- ”Medborgarna kan snabbt få svar på frågor och ställa följdfrågor, så att det blir som en 

digital diskussion. Och vissa personer hade nog inte ringt in och frågat samma saker som de 

gör på Facebook. […]Man skickar även in frågor på kvällarna när kommunen inte är öppen 

och på sätt kan frågor komma in som kanske aldrig annars hade registrerats.” 

Intervjuperson 2.  

En annan möjlighet som intervjupersonerna tog upp var att medborgarna kan få mer 

effektivt svar på Facebook än om de skulle mejla in frågor och även att de kan ställa 

följdfrågor mer effektivt. Vissa medborgare kan även känna sig mer bekväma med att skriva 

sin fråga eller åsikt än istället för att ringa till kommunen. Facebook är även öppet dygnet 

runt då kan frågor ställas även på kvällen som kanske inte hade kommit in om personen hade 

väntat för att ringa till kommunen.  

Facebook ger nya möjligheter till kommuner och hjälper dem med att kommunicera mer 

effektivt, snabbt och enkelt med medborgarna. De har riktlinjer om hur de ska använda sig av 

sociala medier. Som Cutlip, Center och Broom skriver är det viktigt för en organisation att ha 

mål och syfte med sin public relation när de vill nå ut till sin publik (1985:183-185). Carlsson 

skriver även om att sociala medier har gett nya förutsättningar till kommuner som till 

exempel att olika målgrupper kan med hjälp av social medier få information och nyheter om 

kommunen snabbare och mer effektivt (2010:57). Vilket liknar detta studiets resultat att 

aktiviteter och arrangemang kunde delas mer effektivt på Facebook så att medborgarna 

kunde ta del av informationen. För kommuner innebär social medier att de öppnar sig mer 

för allmänheten och skapar transparens mellan dem och deras publik. Användandet av 

riktlinjer inom kommunen hjälper dem att ha en mer en intern förståelse över hur de ska 

använda sig av sociala medier, hur öppna de ska vara, vilken mängd och vad för slags 

information som ska ges ut på sociala medier (Carlsson 2010:106).  
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Sociala medier är ett enklare sätt för kommuner att kommunicera i jämförelse med de 

traditionella medierna även för medborgare och kommuner. Medborgarna kan ha börjat 

använda sig av sociala medier för att det är enklare och snabbare, att de söker ett enklare sätt 

att få till sig information. Som Jenkins förklarar kan konvergenskulturen ses som ett 

kulturskifte där medieanvändarna vill förena samman innehåll från olika medier och 

spridningen av medieinnehåll som på Facebook kan vara information om aktivitet eller 

arrangemang. Det kan bero på medieanvändarnas (medborgarnas) ökande deltagande 

(Jenkins 2006:15). Medborgare vill inte längre vara passiva när de tar emot information och 

kommunerna har märkt det och det kan vara ett skäl till att de använder sociala medier idag. 

 

5.2 Kriskommunikation och målgrupper 

Kriskommunikation var en av de mest nämnda möjligheterna, de ansåg att Facebook 

underlättade kriskommunikationen mer om de endast hade använt sig av de traditionella 

medierna. Facebook ger även en möjlighet till spridning av inlägg och därigenom en 

spridning av information som kommunerna vill ut med som de traditionella kanalerna inte 

kan stå upp till. Genom Facebook kunde kommunerna nå andra målgrupper som ungdomar, 

kommunerna hade märkt att de kunde nå mer ungdomar än tidigare och skicka information 

direkt till dem. Kommunerna observerade att ungdomar är idag mer benägna att använda sig 

av nya medier än de traditionella medierna och på det viset kan de nå mer ungdomar idag. 

Kommunerna hade även riktlinjer hur de ska nå möjligheterna med Facebook på det 

effektivaste sättet och för att på det bästa sättet nå mål som de har gällande Facebook. Som 

exempel att svara så snabbt som möjligt på frågor, ha en trevlig och ledigare ton mot 

medborgarna, använda Facebook mer effektivt vid kriskommunikation genom att vara tydlig, 

öppen och trevlig på Facebook.  

- ”Vi når andra målgrupper, […] det kan vara mer informell kommunikation, man kan vara 

kompis med sin målgrupp och ha en annan ton. […] Avdramatisera kontakten med 

kommunen.”   

Intervjuperson 1. 

I citatet ovan berättas att kommunen kan nå andra målgrupper på Facebook och sprida 

informationen på ett annat sätt än med de traditionella medierna. Det kan hålla en annan 

ton, som är mer ledigare till sina målgrupper för att ha en mer avdramatiserad relation med 

sina målgrupper. De ville skapa en annorlunda kontakt med målgrupper så att målgruppen 

känner att de kan lätt ställa frågor till kommunen.  



20 
 

- ”Det som varit bra med Facebook är att det är ett bra sätt att nå människor när det gäller 

kriskommunikation, en vattenläcka, eller en skolbuss som inte fungerar, vi har märkt att vi 

når många. Det var inte så många som nådde till inlägget om vattenläcka men den delades till 

många så att det var flera tusen som såg inlägget.” 

Intervjuperson 3.   

I citatet ovan berättas om möjligheten att nå mer människor när det gäller krissituationer 

inom kommunen. Det var en av de mest nämnda fördelarna för kommunerna att de kan med 

hjälp av Facebook vara mer effektiva när det gäller kriskommunikation. I detta citat tar de 

även upp om fördelen att inlägg som görs inom ämnet kriskommunikation kan ses av många 

och snabbt och inlägget går att delas mellan vänner så att fler personer ser inlägget även om 

de inte har gillat på kommunens Facebooksida.  

- ”För kommunen är det en kanal som vi måste hålla oss till och där det finns nya målgrupper 

som vi kan kommunicera med. Det finns fördelar med det att om det händer någon form av 

kris som påverkar samhället så har det visat sig att det fungerar väldigt bra att använda sig 

av Facebook i en krissituation, att informationen sprider sig väldigt snabbt. Så det finns 

fördelar som de traditionella kanalerna inte kan stå upp emot.”    

Intervjuperson 1.     

 

I citatet ovan lyfts fram en aspekt om att ha kontakt med nya målgrupper och att vid 

kriskommunikation är sociala medier ett bra sätt att nå många och att informationen kan 

spridas snabbt till människor som de traditionella kanalerna inte kan uppnå. Citatet gav en 

intressant synpunkt att sociala medier är ett nytt fenomen som kommuner måste anpassa sig 

till och att det är inget som de hade valt att använda om inte medborgarna skulle använda 

denna kanal.  

Facebook har gett nya möjligheter till kommuner och hjälper dem med att kommunicera med 

medborgarna, deras sociala omgivning, publiken. Kommunerna försöker tänka på ett 

effektivt sätt när de använder sig av Facebook, de har riktlinjer vid användandet av sociala 

medier och mål hur de ska använda sig av sociala medier i deras public relations. Som Cutlip, 

Center och Broom skriver är det viktigt för en organisation att ha mål och syfte med sin 

public relation när de vill nå ut till sin publik (1985:183-185). Även Grunig, Grunig och 

Dozier skriver att för att behålla en god relation ska organisationens public relation påverkas 

av policyn, omdömen, val och ageranden gentemot målgruppen (2002:2).  

Det som kommunerna berättade som var deras mest essentiella möjlighet på Facebook var 

att de kunde nyttja en bättre kriskommunikation. Vilket är bra för en kommun för att vid kris 

ökar behovet av information och medborgarna behöver information om krishändelsen. Samt 
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förtroende från kommunen att de får den information som de behöver.  Facebook ger även 

vid kriskommunikation tillfälle till tvåvägskommunikation vilket är den bästa formen av 

kommunikation vid kris, då dialog med medborgarna kan hållas (Larsson 2008:299). Som 

tidigare skrivet i teori delen kan sociala medier öka möjligheten till dialog och då blir 

kriskommunikationen enklare för kommunen (Heide, Johansson & Simonson 2012:227). 

Larsson skriver att vid kriskommunikation är det viktigt med snabb, öppen och kontinuerlig 

information vilket Facebook kan erbjuda till kommuner och vilket i detta studiets resultat 

visar hjälper kommunerna (2008:300). Kommuner kan vara mer proaktiva med 

kriskommunikationen på grund av att de använder sig av Facebook, som Putnam och Jablin 

skriver försöker organisationer vara mer proaktiva idag med deras public relations 

(2001:235). Facebook kan hjälpa kommuner att reagera på yttre påverkningar i tid och 

förhindra problem som kan uppstå och som kan påverka relationen mellan kommunen och 

dess målgrupper, som Cutlip, Center och Broom skriver så är det som är det viktigaste vid 

kriskommunikation (1985:16). 

En av kommunikatörerna berättade att vid kriskommunikation är sociala medier ett bra sätt 

att nå många samt att informationen kan spridas snabbt. Vilket kan relateras till Putnam och 

Jablin att tidigare skapades public relations för organisationer för att respondera på 

publikens attacker mot organisationen, men idag har public relations utvecklats till något 

mer proaktivt aktivitet som issue management (2001:235). Som denna studie visar försöker 

kommuner vara mer proaktiva när de använder sociala medier vid olika kris som dyker upp 

inom kommunen. En av kommunikatörerna gav en synpunkt att sociala medier är ett nytt 

fenomen som kommuner måste anpassa sig till och att det är inget som de hade valt att 

använda om inte för att det är en ny kanal som människorna använder sig av. Vilket kan 

relateras till Jenkins teori om konvergens påverkar kommuner genom att de måste tänka på 

ett nytt sätt när det gäller att nå de mål som de har med sin kommunikation, de måste ta till 

hänsyn hur de aktiva mediekonsumenterna tar emot informationen (2008:29). Som en av 

kommunikatörerna lyfte fram så är inte kommunikation möjligheterna detsamma numera 

och kommunerna måste anpassa sig till den nya situationen. De måste tänka efter vilka 

mediekanaler som målgrupperna använder idag och hur de tar emot informationen via de 

nya kanalerna som Facebook.  

 

5.3 Utmaningar  

De utmaningar som kommunerna har med Facebook var att tänka mer strategiskt hur de ska 

använda sig av mediets potential. Ingen av kommunerna hade direkta strategier hur de ska 

arbeta med Facebook, de utgick från deras riktlinjer. Kommunikatörerna ville arbeta mer 
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effektivt med Facebook, som till exempel tidspublicera inlägg samt att ha en mer av en 

tvåvägskommunikation. Det var även en utmaning att skriva på ett trevligt sätt till 

medborgare, att använda samma tonalitet i texten, svara snabbt och ha ett tydligt språk, så 

att medborgarna inte missförstår. Kommunerna hade riktlinjer på vilket sätt de ska skriva 

inlägg på Facebook och hur de ska svara på kommentarer. En annan utmaning som 

kommunerna tyckte att de har var att vissa har inga regler på hur sent kommunikatörerna 

kan svara på kommentarer på kvällen eller under helger när de är borta från arbetstid. Vissa 

av kommunerna har regler att de inte ska svara under helgen men andra har inga regler över 

det. Det fanns inga större negativa händelser förknippat med Facebook endast att vissa av 

arbetarna inte vet hur de ska hantera det nya mediet och att de var lite ovana hur det 

fungerar, det har löst sig genom att utbilda de som känner sig osäkra. De rädslor för 

Facebook som uppfattades av kommunerna var att vissa tyckte att Facebook är ett nöje och 

inget seriöst, att det inte är något som kommuner ska använda. En annan rädsla var att hinna 

med allting som ska göras inom sociala medier så att det inte blir inaktivitet på 

Facebooksidan och att kommunikatörerna ska hinna svara på kommentarer eller inte gör 

tillräckligt med inlägg. En annan rädsla var att det kommer bli mycket smutskastning på 

Facebook att det sägs mycket negativa saker om kommunen eller om arbetarna, men 

kommunerna hade inte upplevt sådant endast en kommun hade varit med om det en gång.  

De negativa aspekterna som intervjupersonerna lyfte fram med sociala medier var att 

människor använder sig av sociala medier relativt mycket och umgås på social medier istället 

för att träffa dem på riktigt. Och det kan ge konsekvenser att människor kan känna sig 

ensamma när de inte träffar andra på riktigt. Även att människor använder sig av sociala 

medier som tidsfördriv och gör inget annat i deras vardag som kan var mer viktigt. Det kan 

även bli ett beroende att ständigt vara på sociala medier och få feedback och bekräftelse från 

andra människor. En annan aspekt som en av kommunikatörerna pratade om var att vissa 

människor inte är så bekväma att kommentera på Facebook för att de vill kommentera 

istället anonymt och på Facebook kan inte människor vara anonyma. 

- ”Utmaning är att vara så tydliga som möjligt. Inte använda förkortningar skriva ut orden 

använda ett enkelt språk, vi har många finsktalande som inte behärskar svenska språket så 

bra.”   

Intervjuperson 4. 

 

I citatet ovan är ett exempel på att de vill vara så tydliga som de kan på Facebook, använda 

sig av enkelt språk och inte använda sig av förkortningar. Vilket var mer viktigt för denna 

kommun för att de har många finskspråkiga i deras kommun som kan svenska mindre bra.  
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- ”Att skapa intressant innehåll för målgruppen. Alla våra verksamheter tycker att just deras 

information är mest intressant, […] och en annan utmaning är tonaliteten och kvaliteten på 

inläggen och alla skriver väldigt olika, vissa skriver väldigt byråkratiskt och andra skriver 

lättare och lite ledigare så det är även en utmaning att hitta en lämplig väg för det.”  

Intervjuperson 2.  

I citatet ovan berättas att utmaningen är att göra inlägg med kvalitet som målgruppen kan ta 

emot. Samt att tonaliteten och kvaliteten är detsamma för varje inlägg, därför hade 

kommunerna mer eller mindre i sina riktlinjer hur de ska skriva inlägg.   

- ”Att vi inte utnyttjar Facebook’s potential och vi försöker hitta hur vi ska arbeta, vi skulle 

kunna utnyttja fb på ett effektivare sätt men vi lär oss ännu.”  

Intervjuperson 1. 

Den största utmaningen för kommunerna var hur de ska utvecklas med Facebook så att de 

får de mesta ut ifrån detta medium. Det kände att de inte använde kanalen på det mest 

effektiva sättet men de höll på att försöka utveckla det till det bättre och försöka se hur andra 

kommuner gör för att bli bättre, eller anlita PR-byråer för att få mer råd på hur de ska agera 

inom sociala medier.  

Kommunerna använder sig av deras riktlinjer så att det skapas en intern förståelse om hur de 

ska använda sig av Facebook. Som Carlson skriver är det bra att kommuner har 

gemensamma regler och policy hur de ska agera för att de ska vara mer öppna och skapa 

trasparens mellan kommunen och målgrupperna (2010:106). Som Cutlip, Center och Broom 

nämner är det viktigt för en kommun att ha ett engagemang från ledningen, centraliserad 

policy, en användning av tvåvägskommunikation mellan de interna och externa parterna för 

att public relations ska fungera. Det är även viktigt att ha ett gemensamt mål att sträva efter, 

så att en förtroende kan utvecklas mellan kommunen och dess medborgare (Cutlip, Center & 

Broom 1985:80). Det som kommunerna haft en utmaning med är att kommunikatörerna ska 

känna sig trygga och att kommunikatörerna använder Facebook på samma sätt så att det inte 

blir missförstånd mellan kommunen och dess medborgare. Det är viktigt att ett förtroende 

skapas mellan kommunen och dess medborgare, som vid kriskommunikation ska 

medborgarna lita på den informationen som finns på Facebook (Cutlip, Center & Broom 

1985:80).  

De motstånd eller rädslor som uppfattades i kommunerna var att vissa av kommunikatörerna 

inte hade samma åsikter om Facebook. Som att Facebook är inget nyttigt för kommuner 

vilket kan liknas i tidigare forskning där kommunerna hade utmaningar med vilka krav som 

kommuner har att de ska agera på ett traditionellt sätt men samtidigt vara med i tiden och 
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agera som en modern kommun, vilket betyder att vara med i sociala medier (Hedenby & 

Svederborn 2012). I denna uppsats var den även liknande resultat att kommunerna hade 

utmaning med att skapa ett klart syfte med sociala medier, som hur de ska använda och 

prioritera sociala medier och hurdan tonfall som ska användas mot medborgarna (Hedenby 

& Svederborn 2012).   

Kommunerna använder för det mesta det traditionella tankesättet, envägskommunikation 

när det gäller Facebook men försöker tänka mer hur de kan effektivisera användandet av 

tvåvägskommunikation (Larsson 2008:47). Det har samma kommunikationsstrategier som 

de använder på hemsidan och andra traditionella medier, det har inte nya strategier gällande 

Facebook. De har endast egna riktlinjer om vad som ska göras på Facebook. Sociala medier är 

för de här kommunerna en förstärkningskanal till de andra medier som de använder. Men 

som vissa av kommuner berättade ska de träffa PR-byråer eller ha möten kring hur de ska 

effektivsera användandet av sociala medier. Forskaren Heath skriver om en process i issue 

management (kap 3.2.1) som organisationer kan använda och i den gäller det att bevaka vad 

det finns för trender som kan upptäckas, och sociala medier är en trend som kommuner har 

upptäckt.  Kommunerna har även identifierad de problem som de har och ska åtgärda med 

hjälp av PR-byråer eller möten som de ska hålla. Det kan liknas med Heaths process om issue 

management (1997:8). Det kan sägas att kommunerna är ännu i en process med att 

effektivisera deras användning av sociala medier samt att de inte är klara med den processen. 

Kommunerna har kommit över med rädslor som har funnits med Facebook men nu måste de 

göra något med nästa utmaning och det är att få en mer av tvåvägskommunikation, en dialog. 

En av kommunikatörerna lyfte fram en negativ aspekt på sociala medier att även om 

människor har tillgång till social medier är det ingen garanti att de kommer att skriva sina 

åsikter på Facebook för att vissa vill vara anonyma. Det liknar i studiet som Gustafsson 

gjorde med intresseorganisationer och medlemmar som visade att enbart med sociala 

nätverkssajter kan inte de tidigare inaktiva respondenterna bli aktiva i politiska debatter och 

kan förbli inaktiva till politisk deltagande (Gustafsson 2012). Det är även en aspekt som 

kommunerna måste ta hänsyn till, dem kan inte anta att medborgarna blir aktiva och 

kommer automatiskt att delta i sociala medier.  

 

5.4 Dialog och deltagande 

Möjligheter i kommunen var dialog även feedback samt åsikter från målgrupper. 

Kommunerna använder Facebook som en förstärkningskanal för hemsidan, samma 

information som är på hemsidan kan plockas till Facebook. Detta görs för att ge mer 

uppmärksamhet till viss information som de vill ska synas mer, eller när de vill att människor 
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ska ha åsikter om något ämne. Information som läggs på Facebook är något som har med 

kommunen att göra, samhällsinformation, krisinformation, om olika aktiviteter. Ämnen där 

det har mest kommit kommentarer och dialog är när det har handlat om kriskommunikation 

och samhällsdebatter om till exempel ombyggnationer. En av kommunikatörerna påpekade 

att information om aktiviteter och föreläsningar är enklare att informera på Facebook än på 

hemsidan. Medborgarna inte går in på hemsidan för att hitta den typen av information samt 

att det är enklare att se den informationen på Facebook flödet och det är enklare att 

information sprids på Facebook. De diskussionerna och kommentarerna som kommer följs 

upp av kommunerna men de lägger sig inte i dialogen förrän någon ställer en fråga eller 

lägger ut en felaktig påstående. Frågor som kommer in på Facebook sidan besvaras med 

fakta. Synpunkterna som kommer uppmärksammas och besvaras med ett tack och 

informeras var de kan lämna in sina synpunkter. Om kommunerna stöter på väldigt 

oförskämda kommentarer försöker de trevligt svara tillbaka att det inte är acceptabelt på 

Facebook. Med rätt tonläge och fakta försöker kommunerna att påverka vad utgånget av 

samtalet blir om de behöver påverka samtalet. Oavsett om det är positiva eller negativa 

kommentarer och synpunkter är de välkomna och det viktigaste är att frågorna eller 

kommentarerna blir besvarade.  

Kommunerna har i deras riktlinjer hur de ska svara på kommentarer. Samt hur de ska 

försöka bygga relationen mellan medborgare och kommunen och välkomna till dialog, det 

främsta syftet med Facebook är att ha en dialog med medborgarna. En utmaning var att när 

ett ämne på Facebook blir väldigt debatterat och det kommer in mycket hetsiga kommentarer 

och synpunkter kan det bli svårt att hantera. Kommunerna försöker alltid att svara med fakta 

och försöka vara så trevliga som det går med sina svar. Men samtidigt tycker kommunerna 

inte att det är negativt med debatter utan det är positivt att debatter väcks i Facebook. 

Kommunerna var eniga om att sociala medier som Facebook ger möjligheter till 

kommunerna att vara mer öppna och tillgängliga för medborgarna. Sociala medier gör det 

enklare för medborgare att delta och vara demokratiska, genom att ge sina åsikter, ha en 

dialog och ge sina synpunkter, det behövs inte längre vara fysiskt närvarande för att få göra 

sin röst hörd. Sociala medier möjliggör för en dialog som inte medborgarna tidigare haft men 

det kan även vara uteslutande för vissa grupper i samhället. Kommunerna har ingen modell 

eller en kommunikationsplan hur de ska öka dialogen med medborgarna, men Facebook ses 

som ett verktyg de kan använda för att öka dialogen med medborgarna. Kommunerna vill i 

framtiden utvecklas med Facebook så att det blir mer möjlighet till dialog i sociala medier. 

- ”Vi har ingen färdig modell för hur vi gör när vi håller dialog. Vid översiktsplan bjuder 

kommunen in för dialog och där finns det skrivet i lag hur det ska gå till. Men när det gäller 
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sociala medier har vi ingen fastlagt modell över hur vi ska göra vid dialoger. […] Vid åsikter 

om rådhusesplanaden som statsplanering har vi använt Facebook.”  

Intervjuperson 1. 

I citatet ovan berättas hur kommunen gör för att öka dialogen mellan kommunen och dess 

medborgare. Intervjupersonen förklarar att de inte har modeller om hur de ska göra det mer 

specifikt men de har frågat åsikter av medborgarna tidigare genom Facebook när det har 

handlat om ombyggnationer inom kommunen. 

- ”Social medier möjliggör en dialog en process som kanske inte involverat målgrupperna 

tidigare. Även nu på ett mer attraktivt sätt för målgruppen. Men det kan även vara väldigt 

uteslutande för vissa målgrupper som inte använder sig av sociala medier. Vi försöker vara 

försiktiga med att endast lägga ut saker på sociala medier.” 

Intervjuperson 2. 

I citatet ovan berättas att sociala medier möjliggör för mer dialog för medborgarna men 

samtidigt ska kommunen inte endast lägga information på Facebook för att vissa medborgare 

inte har tillgång till Facebook.  

- ”Vi ser till att medborgarna får veta det som de behöver veta för att ta del av tjänster och 

service. Om politikerna vill att medborgarna ska tycka till om något så ska vi bjuda in 

medborgarna för deras åsikter så att de kan delta på ett demokratiskt sätt. […] Vi vill vara 

informativa och så öppna som det går.”  

Intervjuperson 1. 

I andra citatet berättade intervjupersonen om möjligheter till medborgarna att delta på 

Facebook på ett annat sätt, att de kan skriva om sina åsikter och om politiska ämnen. För 

dem är Facebook ett sätt att vara mer öppna och informativa för sina medborgare.  

- ”Vi önskar att det var mer dialog än vad det är idag, nu är det mer information från 

kommunen. Det är någonting som vi kommer att jobba med under året. Vi önskar att folk 

skulle prata mer med varandra att medborgarna vill prata med kommunen.”  

Intervjuperson 2. 

Som i citatet ovan önskar kommuner mer av en dialog mellan kommunen och dess 

medborgare så att det inte endast finns envägskommunikation på Facebook. Kommunerna 

vill även arbeta på det att få mer av en dialog inom Facebook.  

Kommunerna använder sig av Facebook för att medborgarna kan få sina röster hörda och de 

vill utveckla till det bättre när medborgarna ska delta och ha mer dialog i sociala medier. Det 
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finns förväntningar att sociala medier ska hjälpa kommuner att bli mer demokratiska, vilket 

även kommunerna vill försöka bli i framtiden. Sociala medier som Facebook förväntas göra 

det enklare för kommuner att skapa relationer mellan medborgarna (Heide, Johansson & 

Simonson 2012:223). När det gäller dialog använder kommunen av Facebook när de vill 

sprida information om kriskommunikation och ombyggnationer inom kommunen vilket även 

Heide, Johansson och Simonsson skriver om att sociala medier ger den största nyttan till 

kommuner när de ska arbeta med kriskommunikation och när de vill ha en dialog med 

publiken (2012:227). 

Kommunerna var eniga om att sociala medier möjliggör för kommuner att vara med öppna 

och därigenom även ge möjligheter till medborgare att göra sina röster hörda och vara mer 

demokratiska inom sociala medier. Kommunerna försöker inte hindra medborgarna att 

kommentera eller att ge synpunkter utan tvärtom vill de att det ska bli mer kommentarer och 

dialog. I tidigare forskning både boken och artikeln (Carpentier 2011:67), (Carpentier, 

Dahlgren & Pasquali 2013), visar det samma resultat att sociala medier ger mer möjligheter 

för deltagande i offentliga debatter, medieplattformar ger mer utrymme för röster att bli 

hörda, åsikter, synpunkter och ha en dialog med andra personer i social medier. 

Kommunerna ser positivt på utvecklingen av deltagande genom sociala medier och vill 

försöka i framtiden att göra det ännu bättre. Artikeln (Carpentier, Dahlgren & Pasquali 2013) 

väcker upp en liknande fråga där de tar upp utvecklingen av deltagande inom demokratin om 

hur den ska utvecklas i framtiden, de har även en positiv syn på utvecklingen och menar att 

historien har visat en positiv utveckling av att människor har ett behov att kontrollera sin rätt 

till deltagande och kommunikation. Som en av intervjupersonerna berättade kan sociala 

medier vara uteslutande, alla medborgare kan inte delta i Facebook. Som även Carpentier 

skriver är inte deltagande genom sociala medier helt självklart på grund av ekonomiska, 

sociala och teknologiska skäl (2011:114). 

Som denna studie visar försöker kommunerna anpassa sig till det ändrade medielandskapet 

och därför har det inskaffat Facebook och försöker nu utveckla det för att ha en mer av en 

dialog med medborgarna. Som även Jenkins menar påverkar konvergens organisationer i 

detta fall kommuner att tänka på nytt när det gäller kommunikation, de måste ta hänsyn till 

hur medborgarna tar emot information för att öka samarbetet med kommunen och dess 

medborgare och öka deltagandet (2008:29). Med konvergenskultur menar Jenkins att de 

gamla och nya medierna möts och det blir oförutsägbart hur det påverkar kommuner och 

dess medborgare och hur de påverka varandra (2006:14). 

Det främsta syftet i kommunernas riktlinjer med sociala medier är att ha en dialog med 

medborgarna. Vilket kan vara bra att kommunerna har gemensamma riktlinjer på hur de ska 

svara på kommentarer och hur de ska agera på Facebook som Grunig, Grunig och Dozier 
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skriver är det bra för organisationer att ha en gemensam policy och val av ageranden när det 

kommer till public relations (2002: 2). Kommunerna använder både envägskommunikation 

och tvåvägskommunikation när det kommer till Facebook men de vill att det ska bli mer av 

tvåvägskommunikation i framtiden. Envägskommunikation kan vara exempel på en aktvitet 

eller föreläsning eller annat typ av information som kommunen vill informera. 

Envägskommunikationen kan liknas med Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

som är linjär och enkel. Modellen innehåller delarna, en informationskälla som är 

kommunen, en sändare som är kommunikatören som bestämmer för mediet (Facebook), en 

signal är informationen som ska skickas, brus är det som kan påverka informationen och en 

mottagare som är medborgaren (Fiske 1997:17-19). Som i denna modell behövs ingen 

feedback, och viss typ av information som kommunen lägger på Facebook behövde ingen 

feedback från medborgarna. Kommunerna berättade att de använder Facebook som en 

förstärkningskanal till hemsidan men vill att det blir mer av tvåvägskommunikation som 

debatter, åsikter och kommentarer om ett ämne. Kommunernas tvåvägskommunikation kan 

liknas med Grunig’s tvåvägs symmetriska modell där det används dialog för att ha en god 

relation och en balans mellan kommunen och medborgarna och göra ändringar som både 

uppfyller kommunens och medborgarnas intressen (Grunig, Grunig & Dozier 2002: 11). Men 

som kritikerna till denna modell (kap. 3.1) menar är det inte helt möjligt att uppnå vad denna 

modell vill uppnå utan det kan tänkas vara mer av en mall eller en riktning som kommuner 

kan använda för att få en bättre relation med medborgarna via sociala medier.   

Det tankar som arbetarna delade som positivt med social medier var att ha mer av en dialog 

och feedback från sina medborgare, att höra medborgarnas åsikter.  Samt att sociala medier 

ger en möjlighet att nå många personer samtidigt och på ett snabbare sätt. Detta resultat kan 

liknas till tidigare forskning av (Carpentier 2011:67) och (Carpentier, Dahlgren & Pasquali 

2013), där skriver författarna om att deltagandet genom medier ger möjligheter att delta i 

offentliga debatter. Media plattformar ger medborgare utrymme för deras röster att bli 

hörda, deras åsikter, synpunkter och även interagera de åsikterna med andra personer i 

offentliga rum som sociala medier erbjuder.  

En av kommunikatörerna berättade att Facebook på ett annat sätt gav möjligheter till 

medborgarna att delta, att de kan skriva sina åsikter och om politiska ämnen. Facebook är ett 

sätt för kommuner att vara mer öppna och informativa för sina medborgare och ge 

medborgarna en möjlighet att delta. Jenkins skriver om att nya medier och deltagarkulturen, 

sociala medier som Facebook ger möjligheter till människor att delta och inte längre endast 

vara passiva (2006:15). Facebook kan även ge möjligheter för medborgare i en kommun att 

delta genom att ge åsikter och synpunkter. Genom att skriva vad de har för åsikter om 

politiska ämnen och även ha en digital diskussion. Kommunerna kan även ge snabbt svar och 
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ha en feedback med sina medborgare, vilket enligt Putnam och Mumby inte var möjligt att 

tidigare delta i diskussioner och ge feedback (2014:441). Kommunerna berättade att de har 

fått mer målgrupper och speciellt med ungdomar har det blivit enklare att ha en kontakt 

med, som Carlsson skriver har sociala medier gett nya förutsättningar till kommuner att 

bredda målgrupper och att målgrupperna kan mer effektivt få information och nyheter 

(Carlsson 2010:57).  

En utmaning som kommunerna har är att hantera hetsiga debatter som uppstår i Facebook. 

De försöker hantera det genom att det följs upp och om det finns frågor eller synpunkter blir 

de besvarade så snabbt möjligt. Ett exempel på debatter var att de hade debatter om politiska 

ämnen och om jämställdhet. Det kan vara en nackdel med Facebook eller andra sociala 

medier att det blir svårare för kommunikatörerna att ha samma kontroll över informationen 

som tidigare med annat traditionellt medium (Heide, Johansson & Simonson 2012:237). 

Samt att inom sociala medier kan kritik och rykten spridas snabbare, lättare och skapa en 

spridning och diskussion, vilket kan leda till problem för kommuner om de inte vet hur de 

ska agera inom sociala medier (Heide, Johansson & Simonson 2012:223) Jenkins skriver om 

kollektiv intelligens och dessa debatter som uppkommer på Facebook kan liknas en kollektiv 

intelligens. När medborgarna tillsamman debatterar om ämnen som de anser är viktiga som 

de tycker kommunen även ska anse som viktigt. Jenkins skriver att kollektiv intelligens kan 

ses som en makt att medieanvändare kan bli mer aktiva och demokratiska i sina handlingar 

(Jenkins 2006:16).  
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6. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen diskuteras resultat från den kvalitativa analysen. Syftet med studien har 

varit att undersöka hur utvalda kommuner använder sig av social medier med en särskild 

fokus på hur de arbetar för att öka dialogen mellan kommunerna och invånarna. 

Frågeställningarna var följande: Hur använder kommunikatörer sociala medier i sitt 

dagliga arbete? Vilka möjligheter och utmaningar upplever kommunerna med Facebook? 

Hur arbetar de med Facebook för att öka dialogen mellan medborgarna? Undersökningen 

gjordes kvalitativt med metoderna semistrukturerad intervju och tematiskanalys. Teorierna 

som användes var public relations teorier som symmetriska teorin och linjära 

kommunikationsmodellen, issue management och konvergenskultur teorin för att besvara 

frågeställningarna. 

Kommunikatörerna i kommunerna använde sig av sociala medier när de ville snabbt 

kommunicera till sina målgrupper. Användningen av sociala medier gjorde det möjligt för 

kommuner att enkelt kommunicera och det är enklare för medborgarna att ta emot 

information från sociala medier jämfört med de traditionella medierna. Kommunerna 

använde sig av riktlinjer på hur snabbt de ska svara på frågor och att de ska använda sig av 

enkelt språk. Cutlip, Center och Broom skriver att det är viktigt med att organisationer som 

kommuner har mål och syften med användningen av sociala medier för att förbättra sin 

public relations, vilket kommunerna i denna uppsats har gjort genom att ha gemensamma 

riktlinjer. Det som var en fördel med användningen av sociala medier var att nå många, nå 

snabbt, enkelt samt billigt i jämförelse med de traditionella medierna. Vilket kan betyda att 

det kan vara därför kommunerna börjat använda sig av sociala medier som en tillökning till 

de traditionella medierna. Kommunerna kan även ge snabbt och få snabbt svar från 

medborgarna samt att medborgarna kan ställa följfrågor.  

Kommunikatörerna kan även informera om aktiviteter och arrangemang på Facebook så att 

medborgarna kan mer effektivt ta del av den informationen. Carlsson instämmer att sociala 

medier har gett nya förutsättningar för kommuner, att medborgare mer effektivare får 

information och nyheter. En av kommunikatörerna använde Facebook även vid annonsering 

för att det var ett billigare alternativ och att medborgare kan dela annonsen på Facebook. 

Carlsson menar att kommunikatörerna med hjälp av social medier kan vara mer öppna för 

medborgare och skapa transparens mellan kommunen och deras medborgare. Användandet 

av riktlinjerna hjälper dem att ha en mer intern förståelse hur de ska använda sociala medier, 

hur öppna de ska vara, vilken mängd information och vad för slags information som ska ges 

ut. Kommunerna har märkt att medborgarna har börjat använda sig av sociala medier, att 

medborgarna har börjat använda sociala medier kan bero på att de söker ett enklare sätt att 
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ta emot information från kommunerna. Som Jenkins förklarar kan konvergenskulturen ses 

som ett kulturskifte där medieanvändarna (medborgare) vill förena innehåll från olika 

medier och spridningen av medieinnehåll som information från Facebook. Det kan bero på 

medborgarnas ökande deltagande, att de inte längre är passiva och kommunerna har märkt 

det och det kan vara en anledning till att de vill använda sig av sociala medier idag. Resultatet 

kan även relateras till konvergens att kommunerna påverkas av det och det gör att 

kommunerna måste tänka på nytt hur de aktiva medborgare tar emot informationen och 

vilka kanaler de använder. Speciellt vad gäller kriskommunikation har kommunerna märkt 

att det har underlättat deras arbete genom att snabbt informera många medborgare 

samtidigt. Kommunerna har märkt att de bör finnas med i sociala medier för att en del av 

deras målgrupper använder sig av det. Det kanske inte är numera någon val utan mer av en 

nödvändighet att finnas i sociala medier för att använda sig mer av tvåvägskommunikation 

och visa att kommunerna existerar genom att marknadsföra sig i sociala medier.  

Det som var den största möjligheten med Facebook för kommunerna var att det underlättade 

deras kriskommunikation genom att snabbt sprida informationen till sina medborgare. 

Larsson menar att vid kris ökar behovet av information för medborgarna samt förtroende 

från kommunen, att medborgarna får den information som de behöver. Facebook ger även 

vid kriskommunikation tillfälle till tvåvägskommunikation. Sociala medier underlättar 

kommunernas arbete med kriskommunikation genom att sprida informationen i jämfört med 

de traditionella medierna. Larsson skriver att vid kriskommunikation är det viktigt med 

snabb, öppen och kontinuerlig information vilket i denna studie har visat hjälper sociala 

medier kommunerna att göra det.  

Kommunerna hade även riktlinjer hur de ska nå möjligheterna med Facebook, som exempel 

använda Facebook mer effektivt vid kriskommunikation genom att vara tydlig öppen och 

trevlig på Facebook. Cutlip, Center och Broom menar att det är viktigt för en organisation att 

ha mål och syfte med sin public relation när de vill nå ut till sin publik. Facebook ger 

möjlighet för kommunerna att vara mer proaktiva med kriskommunikationen, som Putnam 

och Jablin skriver försöker organisationer vara mer proaktiva idag med deras public 

relations. Facebook kan hjälpa kommuner att reagera på yttre påverkningar i tid, sådant som 

kan påverka relationen mellan kommunen och dess målgrupper, som Cutlip, Center och 

Broom skriver så är det som är det viktigaste vid kriskommunikation. Sociala medier är ett 

nytt fenomen som kommuner måste anpassa sig till för att det är en ny kanal som 

människorna använder sig av idag. En av kommunikatörerna berättade att kommunikation 

möjligheterna inte är lika som det har varit tidigare och kommunerna måste anpassa sig till 

den nya situationen och tänka efter vilka mediekanaler som målgrupperna använder. Även 
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hur de tar emot informationen via de nya kanalerna som Facebook. Vilket även kan relateras 

till Jenkins teori om konvergens att de påverkar kommunerna och deras agerande.   

En annan möjlighet som Facebook gav kommunerna var möjligheten till dialog till sina 

medborgare. De ämnen som kommunerna märkte att de hade mest dialog över var 

kriskommunikation, samhällsdebatter och ombyggnationer. Kommunerna var eniga om att 

Facebook gav medborgarna en möjlighet för dialog, delta och vara mer demokratiska, genom 

att ge sina synpunkter, kommentarer i Facebook utan att behöva vara fysiskt närvarande för 

att få sin röst hörd. Som även Heide, Johansson och Simonsson poängterar ger sociala 

medier möjligheten för kommuner att skapa relationen mellan medborgarna. Författarna 

skriver att sociala medier ger största nyttan vid kriskommunikation, en dialog kan hållas med 

publiken vilket stämmer överens med detta studiets resultat. I tidigare forskning av 

Carpentier och Carpentier, Dahlgren och Pasquali visar samma resultat att social medier ger 

mer möjlighet för medborgarna att delta och få sina röster hörda och ha en dialog. 

Kommunerna ser även positivt på utvecklingen och hoppas på mer dialog. Carpentier, 

Dahlgren och Pasquali skriver om utvecklingen av deltagande och demokrati och de har även 

en positiv syn på utvecklingen. Men som en av kommunikatörerna berättade så är det inte 

helt själklart för alla i samhället att delta i sociala medier som även Carpentier poängterade 

på grund av exempelvis ekonomiska skäl.         

De största utmaningarna med Facebook för kommunerna var att tänka mer strategiskt hur 

de ska använda sig av Facebook’s potential. Kommunerna har inte direkta strategier hur de 

ska arbeta med Facebook, de utgick från deras riktlinjer. Kommunerna använder samma 

kommunikationsstrategier som vid användandet av de traditionella medierna. Facebook kan 

ses ännu som en förstärkningskanal till de andra traditionella medierna som kommunerna 

använder. Kommunerna kan sägas ännu vara i en process hur de ska lösa utmaningen med 

Facebook. Som Heath skriver om en process i issue management där kommuner kan 

använda processen för att identifiera problemet och försöka lösa problemet. Kommunerna 

kan sägas ännu vara i den processen att de inte vet hur de ska effektivisera användandet av 

Facebook. De har kommit över rädslor som de hade med Facebook som att vissa är osäkra 

över mediet, idag är det en utmaning att få mer tvåvägskommunikation på Facebook. Ett 

annat motstånd eller rädsla var att kommunikatörerna inte hade samma åsikter om 

Facebook, om det är en nyttig kanal för en kommun. Det kan liknas till tidigare forskning av 

Hedenby och Svederborn där kommunerna hade som utmaning med vilka krav som 

kommunen ska agera som, på ett traditionellt sätt eller samtidigt vara med i tiden och agera 

som en modern kommun genom att vara med i sociala medier.       

En annan utmaning som en av kommunikatörerna lyfte fram var att även om människor har 

tillgång till social medier är det ingen garanti att de kommer att skriva sina åsikter på 
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Facebook för att vissa vill vara anonyma. Det kan liknas med studiet av Gustafsson där det 

visades att enbart med sociala nätverkssajter kan inte de tidigare inaktiva respondenterna bli 

aktiva i politiska debatter och kan förbli inaktiva till politisk deltagande. Det är en aspekt som 

kommunerna borde ta hänsyn till, dem kan inte anta att medborgarna är aktiva och kommer 

automatiskt att delta i Facebook. Kommunerna måste kanske tänka mer på hur de ska agera 

för att göra medborgarna mer benägna att vara aktiva och starta en dialog.  

För att kommunikatörerna ska öka dialogen mellan kommunen och medborgarna vill de 

lägga ut information på Facebook som medborgarna kan ha åsikter om. Kommunerna har 

inga bestämda modeller över hur de ska öka dialogen mellan kommunerna och medborgarna. 

Kommunerna försöker vara mer öppna och informativa när de lägger information på 

Facebook så att medborgarna kan känna sig fria till att kommentera och ha en dialog. 

Kommunerna kan även ge snabbt feedback till sina medborgare, vilket enligt Putnam och 

Mumby inte var möjligt att tidigare delta i diskussioner och ge feedback. Men kommunerna 

vill inte heller påverka för mycket på de debatter eller diskussioner som uppkommer på 

Facebook.   

När det handlar om politiska ämnen försöker kommunerna bjuda in medborgarna för 

kommentarer och dialog. Oavsett om det är negativa eller positiva kommentarer eller 

synpunkter är de välkomna och alla frågor eller kommentarer blir besvarade. Facebook gav 

möjligheter till medborgarna att delta, att de kan skriva där sina åsikter och om politiska 

ämnen. Facebook är ett sätt för kommuner att vara mer öppna och informativa för sina 

medborgare. Jenkins skriver att nya medier och deltagarkulturen, sociala medier ger 

möjligheter till människor att delta och inte längre endast vara passiva. Medborgare kan 

skriva vad de har för åsikter om politiska ämnen och även ha en digital diskussion kring 

ämnen. Kommunerna har i deras riktlinjer hur de ska svara på kommentarer samt hur de ska 

försöka bygga relationen mellan medborgare och kommunen och välkomna till dialog, det 

främsta syftet med Facebook är att ha en dialog med medborgarna. Grunig, Grunig och 

Dozier menar att det är bra att en organisation har en gemensam policy och val av ageranden 

när det kommer till public relations. Facebook ses som ett verktyg för kommunerna som de 

kan använda för att öka dialogen. Kommunerna använder både envägskommunikation och 

tvåvägskommunikation när det kommer till Facebook men de vill mer av 

tvåvägskommunikation i framtiden. Envägskommunikationen kan liknas med Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell där modellen innehåller delarna, en informationskälla som 

är kommunen, en sändare som är kommunikatören som bestämmer för mediet (Facebook) 

och en signal är informationen som ska skickas. Kommunernas tvåvägskommunikation kan 

liknas med Grunig’s tvåvägs symmetriska modell där det används dialog för att ha en god 

relation och en balans mellan kommunen och medborgarna och göra ändringar som både 
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uppfyller kommunens och medborgarnas intressen. Men som kritikerna till denna modell 

menar är det inte helt möjlig modell utan kan tänkas vara en mer av en mall eller en riktning 

som kommuner kan använda sig av.  

Kommunerna vill i framtiden utvecklas med Facebook så att det blir mer möjlighet till dialog, 

därför hade de möten om det och även möten med PR-byråer. Som Heide, Johansson och 

Simonsson skriver så finns det förväntningar att sociala medier ska hjälpa kommuner att bli 

mer demokratiska och enklare för kommuner att skapa relation med medborgarna vilket 

kommunerna själv vill och ser att det finns en möjlighet för dialogen att bli bättre i 

framtiden. 

 

6.1 Framtida forskning 

Framtida forskning inom detta område kan vara att undersöka med metoden kvalitativt 

innehållsanalys på Faceebookinlägg som kommuner lägger upp på Facebook. För att 

undersöka hur inläggen ser ut och vilka kommentarer eller dialoger som finns på där. Genom 

undersökningen se hur de gör för att öka tvåvägskommunikationen och dialogen och hur 

dialogen ser ut på Facebook. En annan fortsättning på denna studie kan vara att för några år 

framåt göra liknande studie igen för att se om det har blivit ändringar i kommunernas 

användning av sociala medier.  
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Bilagor 

 

Beskrivning om intervjupersonerna 

Intervjuperson 1: Arbetar som infomaster i kommunikationsfunktionen inom Umeå 

kommun. Har arbetat i kommunen sedan 2006 och arbetsuppgifterna är att ansvara för 

kommunens webbsida och sociala medier. Arbetat tidigare som jordbrukare, journalist och 

biolog. 

Intervjuperson 2: Arbetar som webbutvecklare på Skellefteå kommuns informationsenhet. 

Har arbetat inom kommunen sedan 2004 och arbetsuppgifterna är att arbeta med 

utvecklingen av externa webbplatsen och kommunens hantering av sociala medier. Arbetat 

tidigare som webbansvarig. 

Intervjuperson 3: Arbetar som webbproducent, fotograf och ansvarig för sociala medier inom 

Örnsköldviks kommuns informationsenhet. Har arbetat inom kommunen sedan 2006 och 

arbetsuppgifterna är att ha en uppsikt på vad som händer inom sociala medier, för 

verksamheter ge dem stöd och utbildning med sociala medier. Även ta hand om kommunens 

webbplats. Arbetat tidigare som webbmaster. 

Intervjuperson 4: Arbetar som informatör och webbredaktör i Haparanda kommun. Har 

arbetat inom kommunen sedan 2005 och arbetsuppgifterna är att få ut information internt 

till anställda och externt till kommun medborgare. Innehållsmässigt ansvarig för hemsidan 

och Facebook. Tidigare arbetat som journalist och fritidsledare. 
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Intervjuguide 

Bakgrund 

 Vem är ni? (namn, ålder) 

 Kan du berätta om din bakgrund? (Födelseplats, uppväxt, föräldrars yrken, 

utbildning, intressen, egna yrken, bott var, etc.) 

 Kan du berätta om din yrkesverksamma bakgrund?  

 Vad är din arbetstitel inom kommunen?  

 Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

  Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

 

Allmänna frågor om sociala medier 

 Vad tänker du på när du hör begreppet sociala medier eller nya digitala medier?  

 Använder du själv sociala medier? – Om nej, varför inte? 

 – Om ja, vilka och hur använder du dem?  Kan du berätta?  

 Kan du berätta vad du tycker om sociala medier som fenomen i allmänhet?  

 Vilka fördelar finns med de nya digitala medierna generellt sett? Alltså inte endast 

inom ditt specifika yrke utan kanske i samhället i stort. 
 

 

Användandet av sociala medier inom kommunen 

 Vilka sociala medier arbetar du med inom kommunen? 

 När började kommunen använda sig av sociala medier, som Facebook? 

 Varför började er kommun att använda Facebook? 

 Hur många har ni som arbetar med Facebook?  

 Vilka effekter ser du av tekniken i ditt arbete? Hur passar sociala medier/nya medier 

med din yrkesverksamhet?  

 Jobbar man på annat sätt idag än tidigare? Vad består eventuella skillnader av när det 

gäller arbetssättet?  

 

Syfte med Facebook 

 Vilka mål har ni gällande Facebook i er kommun? 
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 Vad vill ni att det ger er vid användandet av Facebook?  

 Är det med några speciella syften som du menar att man bör använda sociala medier 

till inom ditt arbete? Vilka fördelar vill man uppnå? Vad kan man uppnå som inte 

annars varit möjligt? 

 Vilka är era målgrupper?  

 Hur anpassar ni innehållet mot era målgrupper?  

 Har ni riktlinjer om hur ni använder er av Facebook?  

 

Attityder inom kommunen 

 Hur gick ni till väga vid implementeringen av sociala medier, som Facebook? 

 Hur uppfattar ni att det mottogs av de som arbetar inom kommunen? 

 Varför reagerade de som de gjorde? 

 Hur reagerade de som reagerade mot sociala medier?  

 Uppfattade ni att det fanns några rädslor inför användandet av sociala medier? 

 Hur hanterade ni dem? 

 

Utmaningar med Facebook 

 Vilka utmaningar upplever ni att det finns med Facebook?  

 Hur arbetar ni med att minimera de utmaningar och risker som finns i Facebook?  

 Vad finns det för utmaningar i det praktiska arbetet med Facebook?  

 Har utmaningarna med Facebook förändrats under tiden, har det kommit fram nya 

utmaningar? 

 Använder ni er av några strategier gällande Facebook? För att till exempel minimera 

risker?  

 Har ni upplevt negativa händelser förknippat med Facebook? 

 Hur har ni hanterat dem händelserna? 

 Hur har händelserna påverkat ert arbete med Facebook?  
 

 

Möjligheter med Facebook  

 Vilka nya möjligheter upplever ni att ni får via användandet av Facebook? 

 Vilka viktiga mål har ni uppnått med användandet av Facebook?  
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 Hur har sociala medier gett er möjligheten att hitta nya målgrupper, åsikter och 

aktiviteter? 

 Vad tycker ni att Facebook bidrar med något positivt till kommunen? Vad då till 

exempel? 

 

Dialogen med medborgarna  

 Vilken typ av information ger ni ut via Facebook? 

 Hurdan dialog för ni med medborgarna? 

 Vem sätter ämnet för dialogen? 

 Återkopplar ni till den information ni lagt ut för att ta del av medborgarna 

konversation kring den? 

 Hur ger ni svar på kommentarer? 

 Anser ni själva att ni har stor möjlighet att påverka hur utgången av samtalet blir? 

 Hur hanterar ni negativa kommentarer i Facebook? 

 Ser ni några nackdelar med att hålla en dialog med era medborgare i Facebook?  

 Sociala medier sägs bli allt viktigare för det offentliga samtalet, t.ex. vad gäller 

möjligheten för medborgarna att bli mer aktiva, att delta i den offentliga debatten. 

Hur ser du på det?  

 

Hur fungerar demokratin med Facebook  

 Många menar att det finns en koppling mellan digitala medier och demokrati. Men 

hur ser du på den relationen? I så fall hur? 

 På vilket sätt tycker ni att Facebook bidrar något till demokratin? 

 På vilket sätt arbetar ni med Facebook för att öka demokratin mellan kommunen och 

dess medborgare?  

 

Attityder hos medborgarna 

 Får ni någon respons från era medborgare på ert användande av Facebook? Vad får ni 

för respons? Får ni den i eller utanför Facebook? 

 Om det är negativ respons, vad för slags negativ respons?  

 Om det är positiv respons, vad för slags positiv respons? 
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 Hur har ni hanterat med att få respons från medborgarna? 

 

Framtiden 

 Hur der ni på Facebook och dess utveckling i framtiden? Har ni några visioner?  


