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Abstract 
Our methods of communication have recently undergone a massive shift towards 
increased use of social media as a primary communication tool. The purpose of this 
study is to gauge the state of social media use among Swedish municipalities, to explore 
the underlying goals behind their use of the technology and to find common themes 
among the municipalities with the most successful social media presence. Using a 
quantitative research method we have created several visualiations of the general state 
of social media usage and using these insights we have conducted an interview study 
with seven of the most successful municipalities. In our study we find that the 
municipalities most successful in social media share an array of traits and have similar 
goals for their social media presence. We find that the primary goals common among 
the successful municipalities happen to be goals concerning increased benefit to 
citizens; increased speed of communications, interactivity and transparency. 
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Förord 
Vi vill tacka vår superfräsige handledare Mikael Söderström. Tack till alla kommuner som 
ställde upp på intervjuer och tack till den person som kom på att man kan koka vatten och 
hälla det över malda rostade bär från Coffea arabica-busken för att omvandla det till 
koncentrerad uppsatsenergi. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt och människor 
kommunicerar idag på helt annorlunda sätt än vad de gjorde för ens 10 år sedan. Förändringen 
har i första hand drivits på av uppkomsten och den utbredda användningen av sociala medier 
under det senaste decenniet. Skiftet i vårt sätt att kommunicera har dock pågått en längre tid 
än så och teknologier som e-post och digitala meddelande-tjänster har även under tidigare år 
förändrat kommunikationslandskapet men få saker har haft en så stor effekt på samhället som 
sociala medier. 

Sociala medier är egentligen ingenting nytt och olika typer av sociala medier har existerat 
en längre tid i form av mindre communities, ofta baserade kring ett intresse. Plattformar som 
Lunarstorm och Bilddagboken var utbredda i Sverige under de första åren av 2000-talet men 
deras popularitet vad begränsad till Sverige. Det första av de riktigt stora världsomspännande 
sociala nätverken var MySpace som 2008 hade 700 000 svenska användare. MySpace 
lyckades aldrig etablera sig hos den breda massan i Sverige och dess popularitet dalade  till 
följd av att Facebook blev mer och mer populärt. Facebook har under de sista åren på 00-talet 
och under det tidiga 10-talet vuxit till att bli något av ett allmängiltigt kommunikationsmedel 
hos majoriteten av Sveriges befolkning. Många har gått från att kommunicera främst med 
telefonsamtal och SMS-meddelanden till att mer och mer använda Facebook. Enligt den årliga 
undersökningen Svenska och Internet från 2015 använder 50 % av svenska internetanvändare 
Facebook dagligen och hos gruppen 16-25 år uppgår den siffran till 82 %. 

Facebook är idag ett användbart verktyg för att kommunicera med vänner, bekanta och 
familj och det som gör det unikt är att alla finns på Facebook. Det är nästan lika självklart att 
personer man träffar har ett Facebook-konto som att de har en mobiltelefon. Är det då lika 
självklart att myndigheter går att nå på Facebook på samma sätt? 

Hur har egentligen det offentliga anpassat sig till utvecklingen mot ett samhälle där 
kommunikationen i allt större utsträckning sker genom sociala medier? Enligt en 
undersökning utförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder 9 av tio 
kommuner och samtliga landsting sig av sociala medier i sin kommunikation (2013). De 
sociala medierna är ofta ett komplement till andra mer traditionella kommunikationskanaler 
som webbpublicering, e-post, telefon och brevkommunikation. En ny undersökning gjord 
2015 av SKL visar också att antalet människor som gillar en kommuns Facebook-sida har mer 
än fördubblats sedan 2013. Hur bra är egentligen Sveriges kommuner på att kommunicera 
med sina invånare och vad är det som gör att kommunerna väljer eller inte väljer att anpassa 
sin kommunikation till sociala medier? Vi undrar vilka faktorer som bidrar till att en kommun 
lyckas i sociala medier och hur bra kommunerna själva tycker att sociala medier bidrar till att 
uppfylla kommunens mål. Denna studie kommer att kartlägga Sveriges kommuners sociala 
medier och förhoppningsvis kan den bidra till att bringa klarhet i ett annars relativt outforskat 
område. 
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1.1 Frågeställningar 
Vi vill kartlägga Sveriges kommuners användande av sociala medier i sin kommunikation. Vi 
vill också hitta de kommuner som i högst grad lyckats i sociala medier för att identifiera 
samband mellan kommuner som är framgångsrika. Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar 
är följande: 
 
Hur utbredd är användningen av sociala medier bland svenska kommuner? 
 
Vad är svenska kommuners mål med användningen av sociala medier? 
 
Vilka likheter kan vi hitta mellan de kommuner som lyckats väl med sin kommunikation i 
sociala medier? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att bringa klarhet i hur bra Sveriges kommuner faktiskt har anpassat sig 
till den nya tidens kommunikationsverktyg och hitta gemensamma nämnare bland de 
kommuner som lyckats i sociala medier. Vi vill också ta reda på om det finns några enkla 
åtgärder en kommun kan vidta för att förbättra sin närvaro och bättre nå sina mål med sociala 
medier. På en större skala kan man säga att vi vill bidra till att kommuner blir bättre på att nå 
ut till och knyta an till sina invånare.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel följer en snabb genomgång kring Facebooks och Twitters funktionalitet och hur 
de olika funktionerna bidrar till spridning av innehåll. 

2.1 Facebook 
Facebook är en plattform grundad 2004 av Mark Zuckerberg och är den populäraste sociala-
medie-plattformen i världen med 1.65 miljarder aktiva användare i mars 2016. Facebook är 
också Sveriges mest populära plattform för sociala medier enligt undersökningen Svenskarna 
och Internet från 2015. Enligt undersökningen använder 70% av de svenska 
internetanvändarna Facebook. 

För att förklara Facebook behöver man förklara plattformens olika funktioner och hur de 
fungerar i förhållande till varandra. En person som skapar ett konto hos Facebook får en egen 
profil som representerar dem som person. På kontot kan användaren ladda upp bilder, ‘gilla’ 
innehåll från andra användare och sidor samt dela statusuppdateringar. Dessa termer kommer 
att förklaras närmare i följande avsnitt. Det finns även ytterligare termer som behövs för att 
förklara Facebook som helhet men vi har valt att enbart inkludera de som är relevanta för vår 
studie och vår metod. 

2.1.1 Statusuppdateringar 
Statusuppdateringar är det främsta sättet att bidra med innehåll till plattformen, innehållet är 
i textform men länkar, bilder och video är vanligt förekommande som tillägg. Både Facebook-
användare och Facebook-sidor kan posta statusuppdateringar. Statusuppdateringar är det 
primära innehållet på Facebook och statusuppdateringar kan gillas, delas och kommenteras 
av andra användare. Dessa handlingar bidrar till spridning av statusuppdateringen eller 
innehållet i olika grad. 

2.1.2 Gilla-markeringar 
En gilla-markering innebär kortfattat att en användare gillar något innehåll på plattformen, 
en gilla-markering kan placeras på i stort sett allt innehåll på plattformen. Sidor och innehåll 
som gillats mycket får större spridning. Detta på grund av att om en användare gilla-markerat 
något finns en chans att det innehållet sprids i den gillande användarens vänners Facebook-
flöden. Gilla-markeringar är en röst för innehållet, det är inte möjligt att ge innehåll en negativ 
röst utan innehållets spridning beror i stort på antalet gilla-markeringar antingen på 
innehållet i sig eller på sidan eller personen som skapat eller spridit innehållet. 

2.1.3 Reaktioner 
Gilla-funktionen modifierades under 2016 för att inte bara innefatta att ‘gilla’ ett inlägg då 
‘gilla’ inte alltid är den mest passande reaktionen för att beskriva att man håller med eller vill 
bidra till spridning av innehåll. En användare kan välja mellan reaktioner som ‘Wow!’, ‘Ledsen’ 
och ‘Arg’. Dessa bidrar också till spridning av innehåll och är en röst för innehållet på samma 
sätt som gilla-markeringar. Den klassiska gilla-knappen är fortfarande den primära 
reaktionen och också den som är mest lättillgänglig och använd. Reaktioner kan bara placeras 
på statusuppdateringar från sidor eller användare. I denna studie likställer vi reaktioner med 
gilla-markeringar då de båda representerar en röst för innehållet och bidrar till spridning. 
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2.1.4 Kommentarer 
En användare eller en sida kan kommentera på innehåll tillagt av andra användare. 
Kommentarer bidrar till spridning av innehållet till vänner av användaren som kommenterar. 
Kommentarer är således önskvärda om man vill få spridning på sitt innehåll till en vidare krets 
användare utanför de som redan tar del av innehållet. 

2.1.5 Delning av innehåll 
En användare kan välja att dela innehåll som denne påträffar på Facebook eller på internet. 
Innehållet postas då i en form liknande en statusuppdatering på användarens Facebook-profil 
som också visar var innehållet kommer ifrån. Detta bidrar till spridning till den delande 
användarens vänner genom att det delade innehållet kommer upp i deras Facebook-flöden och 
på användarens Facebook-profil. Delningar är likt kommentarer viktiga för spridning utanför 
gruppen av användare som gillar sidan som innehållet kommer ifrån. 

2.1.6 Facebook-vägg 
Representation av användaren utåt som visar vilket innehåll på plattformen användaren 
interagerat med. Information som inkluderas här är bland annat vilka sidor användaren gillat 
och vilka andra användare som användaren slutit kontakt med. Användare kan posta 
statusuppdateringar som kan innehålla allt från text till länkar och dessa visas bland annat på 
en användares profil men även i användarens vänners flöden. 

2.1.7 Facebook-sida 
En Facebook-sida liknar på många sätt en Facebook-vägg med den stora skillnaden att den 
inte representerar en enskild person utan någon annan entitet samt att man inte kan lägga till 
en sida som vän. Sidan kan representera t.ex. en film, ett idrottslag eller som i vårt fall en 
kommun. Vem som helst kan skapa en Facebook-sida för i princip vad som helst och kan då 
sprida innehåll under sidans namn. En person med ett Facebook-konto kan gilla-markera 
Facebook-sidan för att därefter få dess postade innehåll i sitt Facebook-flöde. Sidor med fler 
gilla-markeringar når ut till fler användare. 

2.1.8 Facebook-vänner 
Två användare som vill ta del av varandras innehåll på Facebook kan välja att bli vänner med 
varandra. Detta är ett tvåsidigt förhållande som kräver att båda användarna godkänner 
varandra. Att vara Facebook-vän med en användare innebär att du tar del av allt innehåll den 
användaren postar i ditt Facebook-flöde och det ger även användaren möjlighet att lägga till 
innehåll på den andra användarens Facebook-vägg. Att vara Facebook-vän med en användare 
kan anses vara likvärdigt med att gilla en Facebook-sida i och med att du godtar att Facebook 
visar dig innehåll från dem i ditt Facebook-flöde. 

2.1.9 Facebook-flöde 
Facebook-flödet är det främsta sättet att konsumera information på Facebook. Det är en lista 
med främst statusuppdateringar och innehåll från en användares vänner eller sidor som en 
användare gilla-markerat. Innehållet som presenteras är sådant som Facebook tror att 
användaren är intresserad av och baseras på en dold algoritm. Innehåll från vänner eller sidor 
som användaren interagerat mycket med tenderar att presenteras i högre grad. Innehåll som 
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fått större spridning tenderar också att presenteras för fler användare då det av Facebooks 
algoritm anses vara av hög upplevd kvalitet. 

2.1.10 Skillnader mellan gilla-markeringar 
Gilla-markeringar har olika innebörd för spridning av budskap beroende på om den placeras 
på ett inlägg eller på en sida. Att gilla-markera en statusuppdatering eller något annat innehåll 
är enkelt förklarat en röst för ett inläggs kvalitet medan en gilla-markering på en sida innebär 
att du väljer att ta del av innehåll som den sidan publicerar samtidigt som det är en röst för 
sidan. Att gilla-markera en sida kan beskrivas som en ensidig relation mellan användaren och 
sidan som liknar den tvåsidiga vän-relationen som skapas mellan användare som lägger till 
varandra som vänner. Steget är större att gilla en sida än att gilla någon typ av innehåll en sida 
har producerat då gillandet av sidan innebär att du väljer att ta del av allt framtida innehåll 
från den sidan direkt i ditt Facebook-flöde. 

2.2 Twitter 
Twitter är en så kallad mikroblogg där användarna är begränsade till 140 tecken per status-
uppdatering, så kallade tweets. Plattformen är inte lika utbredd som Facebook och den fyller 
en annorlunda nisch. På grund av innehållets korta form är Twitter mer anpassad för 
envägskommunikation där användare i större grad länkar till innehåll på andra ställen på 
internet snarare än att innehållet i sig finns på Twitter. 

Då undersökningen inte fokuserar på Twitter i särskilt hög grad kommer mindre fokus att 
läggas på att beskriva Twitters funktionalitet. Dessa begrepp är dock viktiga för att förstå 
sammanhanget. 

2.2.1 Tweets 
En tweet är Twitters motsvarighet till Facebooks statusuppdateringar. Tweets kan spridas 
vidare av andra och denna handling kallas retweet och då publiceras den delade tweeten till 
användarens Twitter-följare. 

2.2.2 Följare 
En Twitter-användare kan välja att följa en annan användare för att ta del av alla framtida 
tweets från den användaren i sitt Twitter-flöde.  

2.2.3 Twitter-flöde 
Twitter-flödet är det primära sättet användare konsumerar innehåll på Twitter. I en 
användares Twitter-flöde visas alla tweets från andra användare som användaren valt att följa. 
Tweetsen visas i omvänd kronologisk ordning, det vill säga att de nyaste tweetsen visas högst 
upp i Twitter-flödet. 
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3. Relaterad forskning 
För att besvara våra frågeställningar behöver vi identifiera vad som för en kommun innebär 
en lyckad närvaro på sociala medier. Därför behöver vi identifiera de mål som kommuner och 
offentlig verksamhet har för sin digitala närvaro och hur sociala medier kan bidra till att 
uppfylla de målen. 

Sociala medier kan vara ett viktigt verktyg för myndigheter och kan bidra till att uppnå 
myndighetens  mål genom de nya möjligheter till interaktion som ges. Nya möjligheter ges till 
myndigheter i allmänhet och kommuner i synnerhet när de tillgängliga 
kommunikationskanalerna har formen av många-till-många-kommunikation och inte en-till-
många-kommunikation (Porter, 2008). Denna nya kommunikation ger myndigheter 
möjlighet att uppnå flera positiva effekter bland annat genom att skapa möjligheter till 
demokratiskt deltagande och engagemang. (Bertot, Jaeger, Munson & Glaisver, 2010) Fler 
positiva effekter som beskrivits av Bertot et al. (2010) är att medborgarna själva kan vara med 
och påverka genom att vara med i diskussionen. Bertot (2012) diskuterar hur regelverk 
interagerar med myndigheters användning av sociala medier och visar tydligt att sociala 
medier har anammats av myndigheter innan regelverk skapats, detta i en amerikansk kontext. 
Situationen är likartad i Sverige där kommuner i stor utsträckning skapat sig en närvaro i 
sociala medier. Larson (2012) visar att antalet myndigheter på sociala medier var fler 2010 än 
de var 2012 och att de generellt var aktiva på fler plattformar. 

Regleringen av sociala medier i Sverige har kommit först efter att många myndigheter redan 
etablerat sig på plattformarna. Sociala medier är något av en juridisk gråzon och därför 
tillsattes e-delegationen av regeringen för att bland annat utreda detta. E-delegationen har 
utvecklat juridiska riktlinjer för hur myndigheter ska förhålla sig till sociala medier och dessa 
publicerades 2014. SKL har sedan, baserat på e-delegationens information tagit fram ett 
juridiskt PM med riktlinjer för hur kommuner och landsting ska agera om de avser att vara 
aktiva på sociala medier. 

En ny undersökning av SKL (2016) som visar data från 2015 visar att 215 kommuner har en 
närvaro på Facebook och att det finns betydligt skiftande grand av engagemang från de olika 
kommunerna. 75 kommuner saknar också en närvaro på Facebook enligt SKL (2016). Enligt 
Lang (2005) saknas det generellt gemensamma mål för myndigheter gällande integration av 
e-government vilket sociala medier är en del av. 

Sociala medier för myndigheter kan bidra till ökad öppenhet vilket beskrivs av Flores et al. 
(2012) och sociala medier som fenomen är i grunden öppet och kan bidra till mer transparent 
myndighetsutövning där medborgarna får möjlighet att delta. Interaktivitet och transparens 
ökar medborgarnas tillit till myndigheter (Demchak et al. 2000; Kim et al. 2005). Många 
myndigheter och organisationer har börjat försöka att integrera öppenhet och då har sociala 
medier blivit ett av de verktyg som är bäst lämpade för att nå de målen. (McDermott 2010; 
Scott 2006). Scott (2005) beskriver det som: ”The nature of political and public dialogue on 
the Internet is changing, and it will undoubtedly affect cities’ online objectives and strategies 
for the future.” och det är dessa förändringar som nu observeras av andra författare inom 
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ämnet. Allt eftersom medborgarnas kommunikation har förflyttats från mer traditionella 
kanaler till snabbare och mer öppna kanaler har deras krav vuxit på att även myndigheter ska 
agera med öppenhet och transparens (Scott 2006; McDermott 2010; Klang & Nolin 2011; 
Svenskarna och internet 2015). 

Kommuner har i viss mån anpassat sig till det nya kommunikationsklimatet enligt SKL:s 
undersökning (2016) och det står klart att invånarna i vissa kommuner engagerar sig till en 
viss mån och SKL lyfter också fram de kriterier som använts för att rangordna kommunerna i 
sin undersökning. Där är tillväxt under det senaste året ett av kriterierna och stor vikt läggs 
vid att ha ett högt antal följare jämfört med antalet kommuninvånare. (SKL 2016). 

Myndigheter har själva också deklarerat mål med sin verksamhet i sociala medier och här 
finns forskning av Klang & Nolin (2011) som genomfört en undersökning av 26 kommuner och 
hur de valt att utforma sina riktlinjer för sociala medier. I denna studie finns insikter om varför 
kommunerna själva har valt att vara aktiva på sociala medier samt vilka mål de har satt upp, 
vilka målgrupper kommuner kan ha med sociala medier och vilka anledningar det finns för 
kommuner att vara aktiva på sociala medier. 

Klang & Nolin (2011) presenterar också en utförlig lista av mål som kommuner själva ställt 
upp i sina dokument som beskriver kommunens policy för sociala medier. Bland dessa finns 
till exempel: 

 
• Att vara ett komplement till kommunens hemsida 
• Föra ut information 
• Marknadsföring 
• Nya sätt att nå målgrupper 
• Engagera målgruppen 
• Få input 
• Förbättrad service till målgrupper 
• Rekrytering 
• Skapande av dialog 
• Etc. 

 
Kommunerna som studerades av Klang & Nolin (2011) kunde se en rad mål som kunde uppnås 
med hjälp av sociala medier och dessa grundar sig också på den tidigare forskningen i ämnet. 
Ytterligare forskning som stödjer vårt arbete är bland annat den årliga undersökningen 
Svenskarna och Internet (2007, 2011, 2015) som görs på uppdrag av svenska staten för att ge 
en bild av Sveriges befolknings internetvanor. 
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4. Material och metod 
Detta kapitel kommer att behandla de metoder vi använde för att genomföra studien samt de 
avgränsningar vi satt upp för att göra studien hanterbar. Kapitlet inleds med en diskussion om 
metodval och avgränsningar och sedan beskrivs urvalet för vår studie.  

4.1 Metodval 
Som metoder valde vi att använda oss av en kvantitativ studie av alla kommuner för att 
kartlägga deras närvaro på olika sociala plattformar samt en kvalitativ intervjustudie med 
individer ansvariga för kommuners kommunikation i sociala medier. För att identifiera vilka 
kommuner vi skulle intervjua och för att få en helhetsbild av Sveriges kommuner på sociala 
medier samlade vi manuellt in data om alla kommuner och deras konton på Facebook och 
Twitter. Den data som samlades in analyserades efter kriterier baserade bland annat på den 
relaterade forskningen och SKL:s undersökning av kommuner från 2013. För studiens 
kartläggande aspekt behövdes ett kvantitativt förhållningssätt som syftade att ge oss en 
helhetsbild av Sveriges kommuner på sociala medier. 

De båda undersökningarna presenteras i detta kapitel parallellt med varandra under varje 
rubrik men det bör noteras att den kvantitativa undersökningen utfördes och färdigställdes 
först och mycket av besluten som ligger bakom den kvalitativa studien är i stort baserade på 
insikterna från den kvantitativa studien.  

4.2 Avgränsning och urval 
Studien fokuserar på svenska kommuner och utav dessa valde vi ut en delmängd att intervjua. 
Kommunerna som intervjuats är de som bäst lyckats med sin närvaro i sociala medier efter de 
kriterier vi kommit fram till genom vår analys. I detta fall låg fokus på kommuner som är 
framgångsrika i sociala medier men det är även tänkbart att man skulle kunna undersöka de 
kommuner som är mindre lyckade och vilka faktorer som ligger bakom detta. Denna studie 
fokuserar dock på att identifiera samband mellan de kommuner som lyckats med att skapa och 
genomföra en lyckad strategi för sociala medier på ett sätt som uppfyller kommunens mål. 

För att avgränsa studien till något mer hanterbart för en kandidatuppsats ligger vårt 
primära fokus på Facebook och ett mindre fokus ligger på Twitter. Övriga sociala medier 
kommer i stort inte att behandlas och kommuners användning av dessa påverkar inte vår 
initiala dataanalys av hur bra en kommun är på sociala medier. 

4.2.1 Resonemang kring framgångsrika kommuner 
För att göra ett bra urval krävs en diskussion kring vilka parametrar som är de tydligaste 
markörerna på att en kommun är framgångsrik i sociala medier och detta behandlas nedan. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använde antalet gilla-markeringar på Facebook 
/ Invånarantal som en viktig parameter i sin undersökning om Sveriges kommuner i sociala 
medier (2013). Det går att argumentera för att det är den viktigaste parametern i 
sammanhanget och den som tydligast pekar på att kommunen bäst uppfyllt sina mål. 

Kommuner med högre antal gilla-markeringar per invånare har en större möjlighet att med 
Facebook nå ut till sina invånare och få större spridning på de budskap de vill förmedla även 
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utanför kommunen. En kommun som i absoluta tal har färre gilla-markeringar men som har 
fler gilla-markeringar per invånare än en annan kommun borde anses ha lyckats bättre i sin 
uppgift att nå ut till och engagera sina invånare. 

Att gilla sin kommuns Facebooksida är rimligtvis en markering från invånarens sida att 
kommunens Facebook-sida är av hög kvalitet eller att innehållet är av användning för 
invånaren. Kommuner som har ett lågt antal gilla-markeringar per invånare når ut till en 
mindre del av sin potentiella målgrupp. Enligt Svenskarna och Internet (2015) använder 70% 
av svenskarna Facebook och då borde den potentiella räckvidden hos en kommun som bara 
gillas av sina invånare vara 70% av invånarantalet. Ju närmare en kommun kommer denna 
siffra desto mer effektiv borde den vara i sin kommunikation med sina invånare via sociala 
medier och desto bättre är kommunen på att tillgodose de nya krav som ställs på myndigheter 
gällande öppenhet och transparens enligt bland annat Scott (2006) och McDermott (2010). 
Målen som Klang & Nolin (2011) sammanställt uppfylls alla till en högre grad om en större 
andel av kommunens invånare har potential att nås via mediet. Detsamma kan sägas om de 
fördelar i form av tillit som Demchak et al. (2000) och Kim et al. (2005) pekar på. Kommuner 
som i högre grad kommunicerar med sina invånare på Facebook kan anses vara de som har 
störst potential att utnyttja mediets starka sidor i form av bland annat medborgardialog, 
transparens och snabb informationsspridning. 

Vårt huvudsakliga verktyg för att bedöma en kommuns framgång med att etablera sig på 
Facebook är hur många gilla-markeringar kommunen har jämfört med sitt invånarantal. 

4.2.1 Urval för kvantitativ undersökning 
Vårt urval är alla Sveriges kommuner, vi valde att inte fokusera på någon särskild region delvis 
på grund av att det inte fanns någon egentlig svårighet att bygga ut undersökningen till en 
rikstäckande nivå annat än att det är relativt tidskrävande med datainsamling. Vi fann också 
att en mer lokaliserad undersökning inte skulle vara lika intressant. Det vore rimligtvis svårare 
både att hitta bra exempel på lyckade kommuner och att hitta representanter att intervjua om 
studien genomförts på regional istället för nationell nivå. 

4.2.2 Urval för kvalitativ undersökning 
Enligt ställningstagandet att antalet gilla-markeringar / invånare är den parameter som 
tydligast kan visa på att en kommun är framgångsrik i sociala medier så valde vi att försöka 
intervjua de 20 kommuner som i vår kvantitativa undersökning visade sig ha flest gilla-
markeringar / invånare och därmed är mest framgångsrika på Facebook.  

4.3 Kvantitativ datainsamling 
För att hitta kommunernas konton använde vi en lista på alla kommuner där vi progressivt 
gick genom listan från början till slut och antecknade de Facebook-konton vi kunde hitta. Som 
sökhjälpmedel använde vi främst Google och sekundärt även Facebooks egen sökfunktion. 
Aktiva konton på sociala medier tenderar att ha en hög placering bland Googles sökresultat 
och i de allra flesta fall kommer det aktiva kontot högst upp i sökresultaten om en sökning görs 
på “Kommunens namn Facebook”. I de fall vi inte hittade något genom något av dessa 
sökverktyg letade vi rätt på eventuella dokument publicerade på kommunens hemsida om 
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närvaro i sociala medier. Alla kommuners primära Facebook-sidor sammanställdes i ett Excel-
dokument. 

En Facebook-sida accepterades av oss som officiell om den var tydligt kopplad till 
kommunen och inte hörde till någon underliggande verksamhet som till exempel bibliotek 
eller turistnäring. Tydliga indikatorer på att en sida uppfattades av oss som officiell var att 
Facebook-sidan länkade till kommunens hemsida, att sidan visade kommunens 
telefonnummer eller att det på tydligt vis fanns beskrivet att den var kommunens officiella 
Facebook-sida. 

För insamling av Twitter-data utgick vi från en lista sammanställd av SKL och publicerad 
på SKL:s officiella Twitter-konto. Denna lista inkluderar enligt SKL de kommuner som har ett 
officiellt Twitter-konto. 

Datamaterialet samlades in och tabellfördes i ett Excel-dokument och all data samlades in 
mellan 03/03/16 och 05/03/16. 

 

4.3.1 Huvudsakliga parametrar 
Parametrarna so samlades in och vad de innebär för analysen förklaras nedan, våra 
huvudsakliga parametrar för den kvantitativa undersökningen är: 
 

Invånarantal 
Antal gilla-markeringar på Facebook 
Antal gilla-markeringar på Facebook / Invånarantal 
Antal tweets / dag 
Antal följare på Twitter 
Antal följare på Twitter / Invånarantal 

 
Dessa parametrar kan ge en indikation på hur engagerad eller lyckad en kommun är och detta 
förklaras i detalj nedan. 

4.3.2 Parameterbeskrivning 
Invånarantal är viktig att ha med i analysen då invånarantalet behövs för att göra jämförelser 
med andra parametrar. Två av de andra parametrarna inkluderar invånarantal för att mäta 
hur framgångsrika kommunerna är relativt till varandra. 

Antalet gilla-markeringar är nödvändig att ta med då det är den tydligaste indikatorn på 
hur pass stor räckvidd en Facebook-sida har. 

Antalet gilla-markeringar på Facebook / Invånarantal ger en bild av hur framgångsrika 
kommuner är på att få sina invånare att gilla dem på Facebook. Den kan användas för att 
jämföra framgång på Facebook mellan kommuner med olika invånarantal. 

Antal tweets / dag ger en bild av hur aktiv kommunen är på Twitter och antal följare på 
Twitter visar kommunens absoluta räckvidd på Twitter i antal följare. 

Antal följare på Twitter / Invånarantal indikerar hur stort antalet följare är i relation till 
kommunens invånarantal. Parametern kan användas för att jämföra framgång på Twitter 
mellan kommuner med olika invånarantal. 
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4.4 Kvalitativ datainsamling 
De 20 kommunerna kontaktades via telefon på deras huvudsakliga telefonnummer och vi 
eftersökte personen eller personerna som var ansvariga för sociala medier och huvudsakligen 
Facebook-kommunikationen. I sju av fallen genomförde vi sedan en telefonintervju med den 
person som var högst ansvarig för sociala medier i dess kommun. Utav de 20 kommunerna så 
finns det 13 kommuner vi inte intervjuat och anledningarna att vi inte intervjuat dem var 
varierade. Somliga representanter ställde upp på intervju men gick inte att nå vid 
intervjutillfället medan andra inte gick att få tag på över huvud taget. Efter att 10 intervjuer 
bokats in valde vi att upphöra med uppsökningen av fler respondenter då vi kände att vi hade 
ett tillräckligt stort urval för vår studie. Urvalet kan således beskrivas som en typ av 
bekvämlighetsurval och diskussioner kring detta förs under avsnittet om metodkritik. 

Intervjuerna varierade i längd och var 12-30 minuter långa och de bestod av 19 
strukturerade frågor. (Se Bilaga 12, intervjufrågor) Frågorna som ställdes var av öppen 
karaktär och många saknade tydliga standardsvar och följdfrågor ställdes när svaren var 
otydliga för att få användbar information från alla frågor. 

Frågorna utformades för att ge en bred bild av kommunens verksamhet i sociala medier där 
respondenten även uppmanades att ge information om sig själv och sina arbetsuppgifter. 
Intervjupersonens personliga kopplingar till sociala medier var också av vikt och frågor 
ställdes för att ta reda på deras personliga relation till sociala medier. Vi ville även få 
information om hur mycket vår den ansvarige för sociala medier ansvarar för den nuvarande 
situationen och hur pass stor del av framgången som beror på deras personliga arbete och hur 
mycket som beror på andra faktorer. Kommunernas mål med sin närvaro i sociala medier var 
av stor vikt under intervjuerna och flera öppna frågor ställdes där respondenten kunde svara 
fritt. 

Intervjuerna utfördes i form av telefonintervjuer med hjälp av 
röstkommunikationsprogrammet Skype och spelades in med den intervjuade personens 
samtycke. Intervjuerna transkriberades sedan partiellt och svaren sammanställdes. 

4.5 Dataanalys 
I detta avsnitt beskrivs hur analysen av de båda datamaterialen gick till och inleds med en 
beskrivning av det kvantitativa datamaterialet och sedan följer en beskrivning av analysen av 
intervjumaterialet från den kvalitativa undersökningen. 

4.5.1 Analys av kvantitativa data 
Analys av det kvantitativa datamaterialet presenteras i resultat och analyskapitlet. Studiens 
syfte är inte bara att lyfta fram de kommuner som tydligast lyckats med sin närvaro i sociala 
medier utan också att kartlägga Sveriges kommuner som helhet. Det kvantitativa 
datamaterialet bearbetades för att göra det lättare att dra slutsatser från det, bland annat 
genom att skapa geografiska visualiseringar av datamaterialet. Dessa går att finna som bilagor 
till denna uppsats. (Bilagor 1-10) De geografiska representationerna av Sveriges kommuner 
och deras relativa framgång i olika aspekter av sociala medier är att betrakta som en del av 
resultatet och var dessutom en viktig del i vår analytiska process då de bidrog till att vi kunde 
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hitta samband som annars vore osynliga. Vidare diskussioner om dessa samband följer i 
resultat och analyskapitlet.  

4.5.2 Analys av kvalitativa data 
Utefter de insikter vi inhämtat från den kvantitativa studien kunde vi formulera våra 
kvalitativa frågeställningar på ett bättre sätt än vad som annars vore möjligt om vi bara gjort 
en kvalitativ studie utan den kvalitativa studiens kontext. Valet av det kvalitativa 
förhållningssättet för intervjuerna grundade sig i att vi ville få varierade svar som sedan kunde 
analyseras för att finna de samband vi eftersökte. Intervjuerna i den kvalitativa intervjustudien 
analyserades enligt metoden kvalitativ innehållsanalys för att identifiera samband och 
mönster hos de intervjuade kommunerna. Denna metod anser vi vara särskilt lämplig då vi är 
ute efter att identifiera teman och samband som finns hos de olika framgångsrika 
kommunerna. Att då utföra analysen i form av en kvalitativ innehållsanalys anser vi lämpligt 
då metoden i sin natur uppmanar till gruppering av intervjusvaren efter tydliga teman. 

Intervjuerna analyseras utefter metoden Qualitative Content Analysis eller Kvalitativ 
innehållsanalys som beskrivet av Bryman (2012). Detta innebär att vi i analysen grupperar 
delar av respondenternas svar utefter de teman vi uppfattar. För att identifiera teman i 
intervjuerna lyssnade vi båda genom intervuerna ett flertal gånger för att bilda oss en 
uppfattning av materialet som helhet. Tydliga teman kunde redan i detta skede urskiljas och 
intervjuerna transkriberades sedan och meningsenheter med olika innebörd kategoriserades 
under olika teman som sammanställdes. En analys genomfördes därefter med de 
sammanställda svaren som bakgrund. Detta behandlas i resultat och analyskapitlet och 
ytterligare i diskussionskapitlet. 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Respondenterna är representanter för kommuner som i hög grad lyckats väl med sin närvaro 
i sociala medier och särskilt Facebook. Detta medför att de i denna uppsats framhävs i ett 
positivt ljus. Kommunrepresentanterna informerades också om att de av oss har rankats som 
en av de 20 bästa kommunerna på Facebook. I vår studie förhåller vi oss till de krav som 
Vetenskapsrådet ställer på forskning och finner dessa krav högst rimliga. Gällande 
anonymisering väljer vi att inte anonymisera kommunerna då kommuner är myndigheter som 
normalt agerar efter offentlighetsprincipen. Vi väljer dock att anonymisera kommunernas 
representanter då deras namn, ålder, m.m. inte är särskilt relevant för sammanhanget utan 
fokus ligger på deras yrkesroll och deras och organisationens syn på sociala medier. 

4.7 Metoddiskussion och kritik 
Kommuner som valt att dela upp sin verksamhet i sociala medier på flera separata sidor på 
samma plattform är svåra att uppskatta framgången hos enligt vår metod och har exkluderats 
ur den kvantitativa undersökningen. Dessa kommuner behandlas dock kort i analysen och 
senare i diskussionen som en särskild typ av kommun. De uppdelade kommunerna kommer 
inte att ligga i fokus för vår undersökning då de exkluderas ur det urval som vi intervjuar även 
om de enligt andra kriterier skulle kunna kunna tänkas ha en framgångsrik närvaro i sociala 
medier. Vi analyserar i vår metod enbart kommuner som har ett huvudsakligt konto på 
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Facebook som representerar kommunen som organisation. Vi finner dock att metoden är 
godtagbar då den har förankring hos SKL:s undersökning och är ett av de mest lättillgängliga 
sätten att klassa kommuners framgång i sociala medier utan att utföra en kvantitativ analys 
på innehållet på kommunernas Facebook-sidor. 

En mer komplex metod för att välja ut framgångsrika kommuner kunde också ha skapats. 
En sådan metod skulle kunna innehålla fler variabler och skulle således kunna ge oss ännu 
mer heterogena kommuner. I vår metod hittar vi främst de kommuner som är bäst på att nå 
ut till sina invånare. Andra kriterier för framgång skulle kunna vara att mäta antalet gilla-
markeringar, kommentarer och delningar av kommuners innehåll.  

En studie med liknande kriterier som föreslås ovan har publicerats av SKL efter att vi 
genomfört vår datainsamling. Där tar de bland annat hänsyn till ökningen av antalet följare 
hos en kommun och det är en parameter som vore svår att ha med i vår studie då vår studie 
genomförs under förhållandevis kort tid. Hade vi startat vårt arbete ett par månader senare 
hade SKL:s senaste data varit tillgängliga för oss och hade kunnat användas för vårt arbete. 

SKL:s nya studie bekräftar dock vårt ställningstagande kring urvalet genom att de i 
presentationen av sin studie lyfter fram kommuner som har många följare i förhållande till 
befolkningen som bra exempel på kommuner som lyckats i sin användning av sociala medier. 

Något annat som måste tas i beaktande är faktumet att vi intervjuat 7 av de 20 mest 
framgångsrika kommunerna. De intervjuade kommunerna var de som vi snabbast fick kontakt 
med representanter från och var heterogena kommuner av olika typer och från alla landsdelar. 
Om vi exempelvis inte lyckades få tag i någon enda kommun från norra Sverige eller om alla 
kommuner vi pratat med vore större städer, då skulle vårt urval varit problematiskt. Med 
faktumet att våra kommuner är så pass varierade och att vi inte ser något särskilt samband 
mellan de kommuner vi inte intervjuat, anser vi att urvalet är rimligt och att det inte negativt 
påverkar vår datakvalitet eller validiteten hos våra resultat. 



14 
 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel beskrivs resultatet från både den kvantitativa datainsamlingen och den 
kvalitativa intervjustudien. Resultatet av den kvantitativa datainsamlingen och analys av detta 
presenteras först och efter det presenteras resultatet och analysen av den kvalitativa 
intervjustudien. Därpå följer en ytterligare analys av datamaterialen tillsammans.  

I detta kapitel har vi valt att väva samman presentationen av resultaten och analysen för att 
sätta resultaten i ett tydligare sammanhang. 

5.1 Kvantitativ datainsamling – Facebook 
I vår kartläggning fann vi att 235 av 290 kommuner hade ett Facebook-konto och att 137 
kommuner hade ett konto på Twitter. Vi fann också att kommuner i stor grad använder sina 
sociala medier som en alternativ informationskanal för att nå ut till sina invånare. Ytterligare 
fann vi att de flesta kommuner har en aktiv närvaro på Facebook med innehåll som kan tyckas 
vara relevant för kommuninvånarna medan en del kommuner har en mer passiv närvaro där 
de publicerar samma information som publiceras på deras hemsida. Vi finner att dessa 
kommuner generellt har en lägre andel följare jämfört med invånarantalet. Nedan följer en 
summering av de resultat vi observerat efter våra uppställda parametrar. 

5.1.1 Antal gilla-markeringar 
Kommunerna med störst antal gilla-markeringar är i de allra flesta fall större kommuner enligt 
SKL:s klassificering med fler än 50 000 invånare. Resultatet pekar på att det finns en 
korrelation mellan att ha många kommuninvånare och att ha många gilla-markeringar på 
Facebook då det bara finns ett fåtal undantag. (Se Bilaga 1) 

Det finns ett antal undantag som sticker ut från resten av kommunerna. Det första av dessa 
undantag är Karlstads kommun som har överlägset flesta gilla-markeringar med 26 267 
stycken. Det är nästan 8 000 fler än Huddinge kommun som ligger på andra plats med 18 668 
gilla-markeringar. Ett andra undantag är Malung-Sälens kommun som har 12 843 gilla-
markeringar med ett i sammanhanget extremt lågt invånarantal på 10 036 invånare. För en 
karta som visualiserar Sveriges alla kommuner och deras totala antal gilla-markeringar på 
Facebook, se Bilaga 2. 

Från detta kan vi se att de kommuner som inte har någon närvaro alls på Facebook är 
utspridda över hela landet med en något högre koncentration kring Dalarnas län. I övrigt 
verkar fördelningen av gilla-markeringar se likartad ut över hela landet. 

5.1.2 Antal gilla-markeringar / Invånare 
De kommuner som har högst antal gilla-markeringar per invånare uppfattar vi har Facebook-
sidor som karaktäriseras av hög grad av innehåll som är anpassat till Facebook specifikt. 
Exempel på sådant innehåll inhämtat från ett urval av de mest framgångsrika kommunerna 
inom denna kategori kan ses i Bilaga 11. Innehållet tycks enligt våra observationer av dessa 
kommuners Facebook-sidor också i stor mån ha en lokal anknytning som bjuder in invånarna 
att engagera sig. Se Bilaga 3 för en sammanställning av de kommuner som har högst värde i 
denna kategori. 
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Malung-Sälens kommun som är bäst i kategorin är en kommun med 10 036 invånare och 
de har i vår undersökning 12 612 gilla-markeringar på sin Facebook-sida vilket innebär att 
antalet gilla-markeringar uppgår till över 125 % av kommunens invånarantal. Anda exempel 
på kommuner som ligger bra till gällande gilla-markeringar / invånare är Jokkmokk, 
Övertorneå, Arjeplog, Arvidsjaur och Dorotea på 2:a till 6:e plats i ordningen. Gemensamt för 
dessa kommuner är att de är bland Sveriges minsta kommuner räknat i antalet invånare och 
de ligger alla i Norrlands inland. Alla dessa kommuner har en mycket aktiv närvaro på 
Facebook med mycket medborgerligt engagemang. Tankar om varför just dessa kommuner 
framhäver sig i vår undersökning följer i diskussionskapitlet. Se bilaga 4 för en geografisk 
visualisering av antalet gillamarkeringar / invånare. 

Strax under dessa kommuner i rangordningen kommer fler mindre kommuner men också 
ett par större kommuner som sticker ut. Den kommun som sticker ut förutom Malung-Sälen 
är Karlstads kommun med 89 245 invånare. Karlstad är den kommun som har överlägset flest 
invånare bland de kommuner som har en hög andel gilla-markeringar / invånare. Karlstads 
kommun uppnår ett värde på 29 % vilket är extraordinärt för en så pass stor kommun då ingen 
av de andra 20 bästa kommunerna i kategorin har ett invånarantal som överstiger 35 000.  

Mycket få av dessa kommuner har ett högt antal invånare och det tycks finnas ett samband 
mellan att ha lågt antal invånare och att framgångsrikt lyckas engagera dessa invånare på 
Facebook. Bland de absoluta toppkommunerna är det Säffle kommun och Sölvesborgs 
kommun som sticker ut mest förutom de tidigare nämnda Karlstads kommun och Malung-
Sälens kommun. Dessa kommuner har båda över 15 000 invånare och har ett antal gilla-
markeringar som motsvarar över 30 % av deras befolkningsmängd. (Se bilaga 3). 

5.2 Kvantitativ datainsamling – Twitter 
I vår undersökning fann vi 137 kommuner med Twitter-konton och bland dessa var det mycket 
få som enligt våra observationer hade ett betydande medborgerligt engagemang. Det var 
förhållandevis få kommuner som hade en närvaro på Twitter och detta illustreras tydligt på 
den geografiska representationen av antalet Twitter-följare (Bilaga 6). Koncentrationen av 
kommuner med Twitter-konton är tycks vara avsevärt högre i södra Sverige. Södra Norrland 
och Lapplandsregionen saknar nästan helt närvaro på Twitter. De konton som ändå fanns var 
i många fall inaktiva konton där inget nytt innehåll postades. I vissa kommuner förekom att 
kommunen svarade på inskickade frågor men även hos de kommuner med högst antal tweets 
och högst antal följare observerades relativt lite aktivitet på deras Twitter-konton. 

Twitter användes i de flesta fall som ett alternativt sätt att få ut det innehåll som publicerats 
på kommunens hemsida. I våra observationer av kommunernas Twitterkonton under 
datainsamlingen tycks mycket lite innehåll skapas specifikt för Twitter undantaget de få svar 
på kommuninvånarnas frågor som hittades. De kommuner som hade många tweets var i stor 
del de kommuner som är aktiva med att publicera nyheter på sin hemsida. Se bilaga 7 för en 
lista med de kommuner som tweetar mest per dag. På de flesta Twitter-konton saknades helt 
innehåll som inte var nyhetslänkar eller svar på enstaka frågor. 
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Då vi sett en sådan låg aktivitet hos kommunerna på Twitter har vi valt att lägga ett mycket 
mindre fokus på Twitter som kommunikationsplattform. Vi är dock fortfarande intresserade 
av vad de framgångsrika kommunerna har att säga om Twitter. 

5.2.1 Antal följare 
De kommuner som har ett högt antal följare på Twitter tycks vara de som har ett högt 
invånarantal. Bland Sveriges 10 största kommuner som också har ett Twitter-konto återfinns 
7 av dessa på listan över de 10 kommuner som har flest följare. De kommuner som står ut 
något är Karlstads kommun och Växjö kommun som ligger på 5:e respektive 6:e plats. (Se 
bilaga 5.) 

Stockholms stad hade överlägset störst antal följare med 38 400. Malmö återfinns på 2:a 
plats i listan med 8 546 följare. Uppsala ligger på 3:e plats och detta pekar på att det med stor 
sannolikhet finns en korrelation mellan antalet invånare och antalet följare på Twitter. Det bör 
noteras att Göteborg inte har ett Twitter-konto för sin kommunala verksamhet utan de driver 
istället ett konto som marknadsför Göteborg som plats och inte som kommun. 
Kommunikation som gäller kommunen som plats har ofta ett fokus på turism och på att 
marknadsföra kommunen mot icke-invånare och sådan kommunikation ligger inte i fokus för 
vår studie då merparten av den sker på dedikerade hemsidor och inte främst på sociala medier. 

5.2.2 Antal tweets / dag 
Aktiviteten på kommunernas Twitterkonton var generellt låg och det fanns bara 39 kommuner 
som i genomsnitt gjort mer än en tweet om dagen. Kommunerna som ligger i topp är i detta 
fallet främst större kommuner med Trelleborgs kommun, Rättviks kommun och Upplands 
Väsby kommun som undantag. En lista med kommunerna i ordnade efter denna parameter 
finns i Bilaga 7. 

Den enda av dessa kommuner som tydligt använde Twitter för att i stor utsträckning 
kommunicera med sina medborgare är Malmö kommun som frekvent svarar på frågor från 
medborgare. Norrköpings kommuns Twitterkonto var exempelvis i princip övergivet med 
mycket få inlägg under de senaste åren. Även här verkar det finnas en korrelation mellan 
invånarantal och antal tweets per dag då det nästan uteslutande är stora kommuner som 
utmärker sig bland de mest aktiva. Det tycks inte finnas någon större länk mellan antalet 
tweets per dag och kvaliteten på innehållet då de flesta av dessa konton har formen av 
”informationssprutor”, det vill säga att de vidareförmedlar innehåll som publicerats 
annorstädes. Se bilaga 8 för en geografisk representation av kommunernas totala antal tweets. 

5.2.3 Antal följare på Twitter / invånarantal 
Även de flesta av dessa kommuner fungerar som informationssprutor och publicerar innehåll 
från andra källor. Kommunerna som ligger i topp är i stor utsträckning några av landets minsta 
och ingen kommun med mer än 15 000 invånare återfinns på listan över de 10 kommuner som 
har störst andel följare på Twitter / invånarantal. (Se bilaga 9.)  Kommuner generellt har 
mycket färre Twitterföljare per invånare än vad de har gilla-markeringar på Facebook per 
invånare. Twitter är mindre populärt och används av kommuner i mycket mindre utsträckning 
och i de fall Twitter används det används det inte i samma mån som Facebook. De kommuner 
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som syn i topp för denna parameter är blandade och ingen av de 10 kommuner som har högst 
värde har ett följarantal som överstiger 2000 följare. Det högsta värdet i denna parameter är 
Norsjö kommun med 605 följare med ett invånarantal på 4175 personer (2015). Detta innebär 
att Norsjö har ett följarantal som motsvarar ungefär 14% av kommunens invånarantal. Se 
bilaga 10 för en geografisk representation av antalet Twitter-följare / invånarantal. 
 

5.3 Parametrarnas betydelse 
I detta avsnitt diskuteras parametrarna och deras betydelse för analysen. 

5.3.1 Invånarantal 
Antalet invånare är en viktig del i analysen då den ger en inblick i hur aktiv en Facebook-sida 
borde vara om alla kommuner vore lika lyckade i sin Facebook-närvaro. En kommun med 
dubbelt så många invånare borde ha dubbelt så mycket aktivitet om alla kommuner vore 
likartade. Antalet invånare säger enligt våra studier inte mycket om engagemanget på 
Facebook-sidan även om det tycks finnas en viss korrelation. Kommuner med över 100 000 
invånare hade i vissa fall färre gillamarkeringar än kommuner med 10 000 invånare. Ett 
exempel på detta är Umeå Kommun har 2 436 gilla-markeringar med 120 777 invånare medan 
Krokoms kommun har 3 287 gilla-markeringar med 14 785 invånare. Det är få saker som tyder 
på att större kommuner per automatik skulle ha större engagemang i absoluta tal men vi tycker 
oss se en viss korrelation. 

5.3.2 Antal gilla-markeringar på Facebook 
Denna parameter är relevant för att avgöra vilka kommuner som i absoluta tal har bäst 
räckvidd på Facebook, det vill säga de som når flest användare. Att lyckas bra med denna 
parameter innebär inte att kommunen nödvändigtvis har lyckats nå ut till sina invånare på 
Facebook. Därför bör man ställa antalet gilla-markeringar i relation till antalet invånare i 
kommunen för att se hur pass stor genomslagskraft kommunen har med sina sociala medier 
gentemot sina invånare och i vilken grad invånarna har valt att engagera sig med kommunen. 
Det bör noteras att kommunen når fler människor med sina budskap än kommunen har 
följare. Detta på grund av det faktum att när människor reagerar på inlägget och gillar, delar 
eller kommenterar får det en viss spridning till deras Facebook-vänner i deras Facebook-
flöden. En kommun som inte får några gilla-markeringar, delningar eller kommentarer på sitt 
postade innehåll når enbart de personer som gillat kommunens sida medan en kommun som 
har mycket engagemang med sitt innehåll når ut till fler än de som gillar. Detta bidrar till större 
exponering av kommunen för användare som hittills inte gillat deras Facebook-sida. Flera av 
målen med kommunikation på sociala medier som beskrivits av Klang & Nolin (2011) kan 
anses ha högre potential att uppnås genom ett högre absolut antal gilla-markeringar, 
exempelvis för målen om marknadsföring och rekrytering. 

5.3.3 Antal gilla-markeringar / Invånarantal 
Denna parameter indikerar hur väl kommunen lyckats anskaffa sig gillamarkeringar i 
förhållande till sin storlek. Om man inte tar hänsyn till kommunens storlek kan en större 
kommun som har ett större antal gilla-markeringar än en mindre kommun tyckas vara mer 
lyckad än den lilla kommunen, även om den lilla kommunen engagerat hela sin befolkning på 
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sin Facebook-sida. Ett högt värde i denna parameter innebär att många av kommuners 
vanligaste egenuppsatta mål med sociala medier uppfylls. Många av målen som beskrivs av 
Klang & Nolin (2011) är betydligt lättare att nå om en kommun har en stor andel av sina 
invånare som gillare på sin Facebook-sida. En kommun som deklarerar exempelvis 
informationsspridning som ett mål med sina sociala medier kan uppnå detta mål bättre ju 
större andel av befolkningen som gillar den på Facebook. En kommun som vill skapa 
medborgardialog kan rimligtvis anses bättre ha lyckats med den uppgiften om den engagerar 
en stor del av sin befolkning på en plattform där medborgarna själva kommunicerar och på så 
sätt integrerar sig i deras vardag. 

5.3.4 Antal tweets / dag 
Denna parameter indikerar en hög aktivitet på ett Twitterkonto men säger mycket lite om 
kvaliteten på innehållet som postas. Ett konto kan ha ett högt antal tweets men relativt lågt 
antal följare. Konton av denna karaktär är ofta av typen ‘informationssprutor’. Dessa 
Twitterkonton vidarebefordrar oftast bara information som publicerats på kommunens webb. 
Dessa konton tenderar att ha lägre antal följare än konton som publicerar innehåll anpassat 
för plattformen utefter våra observationer. 

5.3.5 Antal följare på Twitter 
Denna parameter indikerar absolut räckvidd på Twitter i antal följare. Siffran är den 
huvudsakliga parametern för att mäta hur lyckat ett konto är. Ett högt antal följare innebär att 
tweets får en större spridning. Twitter fungerar annorlunda än Facebook på så sätt att en 
användare får alla tweets i sitt flöde i kronologisk ordning. Detta är till skillnad från Facebook 
där Facebooks algoritm väljer ut vilket innehåll som visas i ditt flöde. Denna parameter är 
viktig för att ta reda på vilka kommuner som får störst absolut spridning på sitt innehåll. 

5.3.6 Antal följare på Twitter / Invånarantal 
Denna parameter likar den förra parametern men tar hänsyn till antalet invånare i kommunen. 
En kommun vars invånare följer den på Twitter i högre utsträckning får en större möjlighet att 
sprida information till dessa. Twitter som som kommunikationskanal skiljer sig från Facebook 
då det i stor grad är en kanal för envägskommunikation. Att då som kommun ha en stor 
räckvidd på Twitter kan ses som en lyckad närvaro även om engagemanget av invånarna att 
bidra med innehåll är lågt. Twitter lämpar sig väl för kriskommunikation och ett stort antal 
följare på Twitter innebär att sådan information når många människor mycket fort. 

5.4 Summering av kvantitativ datainsamling 
Facebook används i mycket stor grad av Sveriges kommuner medan Twitter används av 
mindre än häften av dem. En stor del av kommunerna upplevs av oss skapa innehåll specifikt 
för Facebook medan ytterst få skapar innehåll specifikt för Twitter. Facebook används 
generellt som ett kommunikationsverktyg där invånarna kan vara med och tycka till om 
kommunen samt som ett komplement till kommunens hemsida. 

Twitter används oftast inte alls och i de fall det används är det oftast för att förmedla 
information som publicerats någon annanstans. I vissa fall publiceras innehåll från 
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kommunens hemsida och i andra fall publiceras innehåll från kommunens Facebook-sida, ofta 
i kombination. 

Kommuners användning av Twitter är i hög grad passiv medan användandet av Facebook 
är mer aktivt och vi kan tydligt se på aktivitetsnivåerna på de båda plattformarna att mer 
resurser generellt läggs på Facebook än på Twitter. 

Studien kommer fortsatt att fokusera på kommunerna som är mest framgångsrika på 
Facebook. 

5.5 Kvalitativ intervjustudie 
I det här avsnittet presenteras resultaten av intervjustudien. Genom kvalitativ innehållsanalys 
som beskrivet av Bryman (2012) har vi identifierat teman och samband mellan kommunerna. 
De intervjuade kommunerna är följande: 
 

• Arjeplogs kommun 
• Forshaga kommun 
• Karlstads kommun 
• Malung-Sälens kommun 
• Norbergs kommun 
• Sunne kommun 
• Sölvesborgs kommun 

 
Av de sju representanter för kommuner vi intervjuat hade sex av dem titeln kommunikatör 
eller informatör medan en benämnde sig själv som IT-strateg. Hädanefter kommer vi att 
benämna denna person som ’kommunikatören’ även om det inte i alla 
respondentkommunerna är personens officiella titel. I fallet Malung-Sälen hade den ansvariga 
personen titeln IT-strateg och hade utöver kommunikatörernas vanliga uppgifter även ett 
större ansvar för kommunens IT-verksamhet. 

Kommunikatörerna hade i stor grad friheten att själva forma sin verksamhet och var oftast 
ensamt ansvariga för jobbet med sociala medier. Kommunikatörerna hade också oftast ett 
övergripande ansvar för kommunikationen inom sin kommun och vanliga arbetsuppgifter 
inkluderar marknadsföring, intern och extern kommunikation, webbpublicering, 
kriskommunikation, omvärldsbevakning med flera. 

Det som skiljer dessa kommunikatörer åt är deras bakgrunder. Kommunikatörernas 
bakgrund varierade allt ifrån att  tidigare ha varit IT-konsult i Stockholm till att vara 
nyutexaminerad inom just kommunikation. Två av respondenterna hade bakgrunder inom 
journalistik. 

Det som förenar dem är deras upplevt genuina intresse för sociala medier. Varje person vi 
intervjuat har kunnat svara utförligt och nyanserat på frågor som behandlar deras syn på olika 
sociala medier. Alla de intervjuade insåg sociala mediers potential att vara ett viktigt verktyg 
för kommunen. Andra delen av våra intervjuer behandlade sociala medier som fenomen och 
vi såg till att lämna mycket utrymme för tolkning. Alla frågorna som ställdes var av öppen 
karaktär och till följd av detta var svaren mycket varierade.  
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Efter att ha genomfört intervjuerna och hittat så pass likartade situationer hos alla 
respondenter finner vi en rad samband i vår kvalitativa innehållsanalys. Tydliga teman som 
utmärkte sig hos våra respondenter var: 
 

Snabbhet 
Medborgardialog 
Transparens 
Tydligt syfte och struktur 
Autonomi 

 
Dessa teman kommer att behandlas i följande avsnitt och därefter följer en sektion med 
ytterligare observationer som inte faller in under något av de huvudsakliga teman som 
identifierats. 

5.5.1 Snabbhet 
Ett av de teman som varit allra tydligast hos kommunernas kommunikatörer är ett fokus på 
snabbhet i kommunikationen. Sölvesborgs kommunikatör berättar att invånarna förväntar sig 
att finna information på nätet och att människor idag har helt andra förväntningar för 
informationssökning. 

”Man vill kunna hitta [information] snabbt och själv.” (Sölvesborgs kommun) 

Sölvesborgs kommunikatör beskriver vidare  att detta innebär ett stort ansvar för kommunen 
att arbeta med både sin hemsida och sociala medier för att medborgarna ska kunna få de svar 
de söker och den information de efterfrågar. Detta ligger i linje med bland annat Scotts (2005) 
ställningstagande om förändrade mål och strategier för kommuner i den digitala tidsåldern.  

“Det är ju ett nytt sätt att kommunicera idag.”  (Malung-Sälen) 

Temat snabbhet har lyfts upp av samtliga respondenter och av Sunne kommun beskrivs 
Facebook-sidan som en snabb väg att nå kommunen men också som ett sätt för kommunen 
att få medborgarna att betrakta kommunen annorlunda. Informationen flödar snabbt åt båda 
hållen och sociala medier är även en snabb väg för kommunen at nå ut med information till 
medborgarna. Situationen beskrivs liknande av Norbergs kommun som tillägger att: 

”Det gäller att höja farten på kommunikationen.” (Norbergs kommun) 

Den snabbhet som karaktäriserar kommunikationen i sociala medier beskrivs inte enbart i 
positiva ordalag. Karlstads kommunikatör beskriver att det finns utmaningar med mediets 
snabbhet och direkthet och att det inte är helt oproblematiskt. 

”Det händer så mycket så fort.” (Karlstads kommun) 

Karlstad beskriver ytterligare en intressant aspekt som relaterar till mediets snabbhet och 
beskriver att det är lätt hänt att man skriver något som man inte skulle ha sagt till en person 
ansikte mot ansikte och att bland annat för att undvika detta har Karlstad tydliga rutiner och 
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riktlinjer för hur inlägg ska utformas. Arbetet med sociala medier beskrivs av flera 
respondenter som reaktivt där arbetets karaktär och omfattning i stor del beror på nyliga 
händelser som kommunen måste förhålla sig till. Arjeplogs kommunikatör beskriver sociala 
medier på ett mycket talande vis: 

”Det gör att vi kan delta i samtal om vårt samhälle och gör att vi snabbt kan nå ut 
med viktig information till många som vi vet berörs av det.” (Arjeplogs kommun) 

Detta citat går också in på nästa temaområde som är medborgardialog. 

5.5.2 Medborgardialog 
Nästa tema som tydligt kunde utläsas som ett tydligt mål med kommunikationen i sociala 
medier är medborgardialog. Medborgardialog var ett av de absolut vanligaste svaren på frågan 
om vad kommunen har för mål med sin närvaro. Alla respondenter uttryckte medborgardialog 
som ett viktigt syfte och bland annat Sunne beskrev att de försöker komma närmre 
medborgarna och att kommunen mer ska framstå som en vän än som en oåtkomlig 
myndighet. Sunne framhåller att det är viktigt att invånarna ska få säga vad de tycker och dela 
sina åsikter. Karlstad uttrycker liknande tankar som illustrerar hur de vill förändra synen på 
kommunen. 

”Vi vill höra vad de tycker om Karlstad, vi vill att de ska känna sig stolta över 
Karlstad, vi vill berätta om vår verksamhet, vi vill visa hur bra Karlstad är och hur 
roligt vi har här.” (Karlstads kommun) 

Detta ligger i linje med den förändring mot mer öppna myndigheter som McDermott (2010) 
presenterar. Karlstad fortsätter och förklarar att de vill skapa en bra dialog med sina 
kommuninvånare och berättar att kommunens Facebook-sida har blivit en mötesplats för 
kommuninvånarna där de diskuterar sinsemellan och att det också har varit ett mål. Dialogen 
förs inte bara mellan kommunen och invånarna. Karlstad uttrycker vidare att de som kommun 
är till för medborgarna och att de måste finnas där medborgarna finns. Både Forshaga och 
Norberg uttrycker sig på liknande vis och pekar på att det är självklart att kommunen ska 
finnas där medborgarna för sina diskussioner. Malung-Sälens kommunikatör uttrycker sig 
talande om Facebook som unik plattform för medborgardialog: 

“Jag tror aldrig vi kommer få se en gemensam plattform som har så många 
människor igen. Jag tror aldrig vi kommer kunna samla befolkningen så igen.” 
(Malung-Sälens kommun) 

Tydligt bland de framgångsrika kommunerna är insikten att det är kommunens uppgift att 
anpassa sin kommunikation efter medborgarna och att försöka skapa en meningsfull dialog 
med dem. Faktumet att alla kommuner uttryckligen uttalade sig om medborgardialog utan att 
någon av intervjufrågorna behandlade det specifikt är talande för dess betydelse. De fördelar i 
form av ökat förtroende för myndigheter som uppkommer genom ökad interaktivitet och 
transparens som beskrivs av Demchak et al. (2000) och Kim et al. (2005) tycks tydliga hos 
dessa kommuner. 
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Konceptet om transparens är nära besläktat med interaktiviteten och medborgardialogen 
och är nästa viktiga tema som identifierats i intervjuerna. 

5.5.3 Transparens 
Att separera begreppet transparens totalt från medborgardialogen är svårt då utökad 
medborgardialog och ökad öppenhet och transparens är intimt sammanlänkade som beskrivet 
av Demchak et al. (2000). Ändå presenteras observationerna relaterade till transparens 
separat i detta avsnitt. En dialog som är mer av service-karaktär där en kommun svarar på 
inkomna frågor innebär inte nödvändigtvis högre transparens. Vissa av respondenterna lyfte 
dock transparens som en separat fördel och de resultaten presenteras här.  

Karlstad talar vid sidan av medborgardialogen om att de vill använda sociala medier för att 
berätta om sin verksamhet och Sunnes kommunikatör utrycker sig likartat: 

”Man ska få en bra känsla att kommunen jobbar hårt för utveckling och att man ger 
insyn i vad som händer.” (Sunne kommun) 

Att ge insyn i verksamheten leder till ökat förtroende för myndigheten i enlighet med Demchak 
et al. (2000) och att kommunerna själva lyfter fram transparensen som en viktig del i syftet 
med deras kommunikation kan tolkas som att de inser de fördelar som ökad transparens kan 
ge. Sölvesborg är den kommun som tydligast framhäver sitt arbete för ökad transparens. 
Respondenten säger uttryckligen att ett viktigt mål är att visa transparens och 
kommunikatören följer upp detta påstående med att berätta att nöjda kommuninvånare är det 
bästa en kommun kan ha.  

“Vi ska vara öppna, vi ska vara tillgängliga.” (Sölvesborgs kommun) 

5.5.4 Tydligt syfte och struktur 
Något annat som tydligt märktes hos de intervjuade kommunerna var deras reflektioner kring 
att ha tydliga syften med kommunikationen. Alla respondenter kunde nyanserat reflektera 
över för och nackdelar med olika sociala plattformar. Karlstads kommunikatör berättade 
exempelvis om hur de lagt sitt Instagram-konto på is för att det inte fanns något tydligt syfte 
med att använda det och för vidare en hel del resonemang kring varför det är viktigt att ha ett 
syfte för varje kanal. Sölvesborg diskuterar syften ytterligare och framför tankar om varför de 
själva är framgångsrika. Kommunikatören i Sölvesborg resonerar kring skillnaderna mellan 
framgången i sociala medier i sin kommun och andra kommuner och det kommunikatören 
tror skiljer sig är att Sölvesborg hade ett tydligt syfte innan de började och att de har god 
struktur på sitt arbete. Sölvesborgs kommunikatör uttrycker det som följande: 

”Genomslagskraften blir mycket bättre när du väl har en plan.” (Sölvesborgs 
kommun) 

Sunne uttrycker liknande tankar där de resonerar kring att det är viktigt att ha ett tydligt syfte 
och att ha en bra organisation uppbyggd kring Facebook-sidan. Sunne kommun har utbildat 
medarbetare internt i hur man ska sköta Facebook-sidan och kommunikatören berättar att 
medarbetarna har byggt upp Facebook-sidan tillsammans. 
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”Det är väldigt lätt att starta en Facebook-sida, det gör man på två sekunder. Jag 
ville verkligen inte göra det på det sättet.” (Sunne kommun) 

“[Facebook-sidan] blev som allas baby på ett sätt.” (Sunne kommun) 

5.5.5 Autonomi 
Något som kännetecknade kommunikatörerna var faktumet att de hade stor autonomi i sitt 
arbete och kring detta ställdes i intervjun en fråga om hur mycket respondenten själv 
bestämmer över sitt arbete. På denna fråga fick vi likande svar från alla respondenterna. Hos 
Arjeplog, Malung-Sälen, Norberg och Sunne uttrycktes svar med liknande mening. Arbetet är 
för dessa kommunikatörer mycket självstyrt och de har stor autonomi i sina arbetsuppgifter. 
Karlstad och Forshaga berättade ytterligare att arbetet är strukturerat men att de i hög grad 
styr själva över verksamheten och strukturen. Sunne kommuns kommunikatör gick in djupare 
på anledningen till att arbetet var såpass självstyrt och sade följande: 

“Jag har en chef men är väldigt självgående. Min chef har ingen kunskap om det här 
området så jag styr mitt jobb väldigt mycket och det är fritt på det sättet.” (Sunne 
Kommun) 

De intervjuade kommunerna har alla kommunikatörer med stor autonomi med mer eller 
mindre strukturerat arbetssätt. I de fall det finns strukturer är dessa inte utformade av någon 
utomstående part utan strukturerna som respondenterna beskrivit är skapade av 
organisationen själv för att bättre uppnå organisationens mål.  
 

5.5.6 Ytterligare iakttagelser 
Respondenterna uttalade sig om många fler områden än de fem nämnda ovan och här följer 
en kort sammanfattning av kommunikatörernas syn på några fler aspekter. 

Enligt respondenterna är en av de attraktiva aspekterna att Facebook är en mycket 
kostnadseffektiv kanal. Malung-Sälen, Forshaga och Norbergs kommuner beskriver alla i sitt 
resonemang att Facebook är kostnadseffektivt eller att de inte spenderat pengar på mediet. 

Möjligheterna till spridning är har också kommenterats av kommunrepresentanterna och 
de beskrivs som stora. Sölvesborgs kommun berättar att Facebook-inlägg kan få en helt annan 
spridning än vad som är möjligt med innehåll på en hemsida och liknande svar fås även av 
Malung-Sälen, Norberg och Forshaga kommuner. Arjeplogs kommunikatör beskriver det på 
ett elegant sätt: 

”[Sociala medier] är ett bra sätt att sprida information och ta del av den information 
som andra sprider och att komma i kontakt med människor, de man känner och de 
man inte känner.” (Arjeplogs kommun) 

Fördelarna med sociala medier som verktyg för kriskommunikation lyfts också fram av flera 
av kommunerna, bland annat av Arjeplog och Malung-Sälen. Malung-Sälens kommunikatör 
beskriver tydligt en konkret situation där information om en brand snabbt nådde en stor del 
av befolkningen. Sölvesborg nämner om att man inte bara kan ha sidan för 
kriskommunikation utan att man bör hålla den vid liv hela tiden så att folk behåller intresse 
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för sidan. Respondenten talar om att med en aktiv Facebook-sida med många följare ökar 
potentialen att nå ut med viktig information. 

”När det väl händer något man behöver berätta så har du många som följer dig så 
du når fler.” (Sölvesborgs kommun) 

Målgrupper diskuterades också av alla kommuner och en av intervjufrågorna frågade rakt 
vilka målgrupper kommunen har för sin kommunikation. 7 av 7 kommuner svarade att 
kommuninvånarna var den huvudsakliga målgruppen. 3 av 7 kommuner uttalade sig om 
besökare som en sekundär målgrupp och lika många uttalade sig om potentiella inflyttare som 
en annan potentiell målgrupp. 3 av 7 kommuner uttalade också att tidigare invånare är en 
målgrupp och slutligen beskrev 2 av 7 kommuner fritidshusägare som ännu en målgrupp.  

I intervjuerna fick vi också tydliga anledningar till varför kommuner inte anammat Twitter 
i samma utsträckning som Facebook. Arjeplog beskrev det som att det på Twitter finns små 
möjligheter att nå kommunens målgrupp och Malung-Sälen uttryckte sig likartat. Karlstad, 
Sunne och Sölvesborgs kommunikatörer uttryckte att Twitter mer är en kanal för media och 
Sunne förtydligade att Twitter känns yrkesmässig. Karlstad utvecklade sitt resonemang med 
att säga att Twitter inte är ett verktyg för dialog på grund av det begränsade utrymmet med 
max 140 tecken. Twitter blir då en kanal för envägskommunikation och används således som 
det vilket bekräftar våra observationer i den kvantitativa studien. 

5.6 Ytterligare analys av resultatet 
Efter den kvantitativa undersökningen hade vi en helhetsbild av det generella läget för svenska 
kommuner i sociala medier. I och med att vi manuellt granskade varje sida för att säkerställa  
att den tillhörde en kommun kunde vi inte undvika att också läsa många inlägg och följaktligen 
se mönster mellan kommunerna. Vissa kommuner har inte anpassat sin kommunikation till 
det av Porter (2008) beskrivna många-till-många-paradigmet utan kommunicerar fortfarande 
på traditionellt vis med information som delas med följarna utan att exempelvis bjuda in till 
diskussion. Interaktivitet och transparens som enligt Demchak et al. (2000) leder till tillit har 
varit två av de tydligaste målen som upptäcks hos de kommuner som är ledande inom 
etablering på Facebook. De kommuner som vi intervjuat har alla haft liknande syn på vilka 
mål som är viktiga och vad kommunens uppgift är gentemot sina medborgare. Dessa 
kommuner kan anses vara de som bäst integrerat öppenhet i organisationen i linje med vad 
McDermott (2010) skriver och de som på tydligast vis förkroppsligar det Kim et al. (2005) 
beskriver som god myndighetsutövning. Det är ingen slump att dessa kommuner ligger i topp 
då de omfamnar de värden som forskningen inom området lyfter fram som värdefulla och 
värdeskapande för medborgarna. 

Förväntningarna om öppenhet, transparens, medborgardialog och snabb kommunikation 
har ökat och gemensamt för de intervjuade kommunerna är att de oberoende av varandra 
besitter liknande värderingar om kommunens roll i medborgarnas tillvaro och har liknande 
mål för sin kommunikativa verksamhet.  
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6. Diskussion 
Resultaten av vår kartläggning visar att svenska kommuner generellt har en närvaro på sociala 
medier och att Facebook är den absolut vanligaste plattformen. Twitter används av ett mindre 
antal kommuner och utifrån våra intervjuer verkar kommunerna tycka att Twitter inte är en 
bra plattform för att uppfylla kommuners vanligaste mål med sociala medier. Facebook 
däremot uppfattas av de intervjuade kommunerna vara en plattform som kan användas för att 
uppnå en rad viktiga mål. Hos de kommuner som bäst lyckats etablera sig i sociala medier har 
vi identifierat likartade mål och gemensamt för respondentkommunerna var ett stort fokus på 
medborgarna. 

Värden som öppenhet, transparens, snabb kommunikation och medborgardialog var 
gemensamma för de framgångsrika kommunerna. Dessa värden kan återfinnas i Klang och 
Nolins (2011) studie om de mål som ställts upp i svenska kommuners policyer för sociala 
medier och i Klang och Nolins studie (2011) beskrivs två strategityper de identifierat i 
kommuners policyer för sociala medier. Den ena strategitypen fokuserar på öppenhet och 
transparens och den andra fokuserar mer på interaktion och dessa beskrivs stå i viss konflikt 
mot varandra. Kommunerna i vår studie har i hög grad samtidigt haft både transparens och 
interaktivitet som mål även om fokus på interaktivitet varit mer framträdande hos våra 
respondenter.  

Ytterligare likheter mellan de framgångsrika kommunerna är också att kommunikatörerna 
har en hög grad av autonomi. Detta leder oss till tankar om att mycket av framgången skulle 
kunna bero på de enskilda kommunikatörernas arbete. Kommunikatörerna i de framgångsrika 
kommunerna har i de flesta fall själva ansvarat för verksamheten och dess uppbyggnad och 
har även haft stor bestämmanderätt över sin egen arbetssituation. I de fall de haft ramverk att 
arbeta efter har ramverken varit förankrade i den egna verksamheten och utformade efter 
verksamhetens mål och inte implementerade av någon utomstående part. 

Gemensamt för de framgångsrika kommunerna har varit den engagerade kommunikatören 
med ett intresse för sociala medier och som arbetar med sociala medier utefter tydliga mål. Vi 
tror baserat på informationen från våra intervjuer, att en engagerad person med stor autonomi 
kan vara det som innebär skillnaden mellan god kommunikation och exceptionell 
kommunikation. Kommunikatörerna hade så pass olika bakgrunder att de enda tydliga 
gemensamma faktorerna var deras intresse för sociala medier och att de alla jobbar mot mål 
som bidrar till hög kvalitet och mervärde för invånarna. 

Genom vårt resultat kan man utläsa vilka kommuner som bäst har lyckats inom sociala 
medier inom ett antal kategorier. Studien bidrar också till att ge en förståelse för hur de lyckade 
och mindre lyckade kommunerna inom de olika kategorierna fördelas geografiskt. I resultaten 
från den kvalitativa delen av studien ser vi tydliga mönster bland de kommuner som är mest 
framgångsrika i form av bland annat delade mål. Detta kan tolkas som att det kan finnas ett 
samband mellan att anamma dessa värderingar och att lyckas i sociala medier. Denna koppling 
vore intressant att se i mer omfattande studier över en längre tidsperiod. Vi känner att vi fått 
svar på våra frågeställningar och att resultatet är i linje med de flesta av våra förväntningar. 
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I den relaterade forskningen fann vi många olika mål kommuner arbetar mot i sina sociala 
medier och flera av dessa lyftes fram i mycket liten utsträckning i våra intervjuer. Mål som 
marknadsföring och rekrytering har i mycket liten mån ens nämnts av respondenterna. Dessa 
mål tycks vara av underordnad karaktär hos de framgångsrika kommunerna. Att just de 
medborgarcentrerade målen lyfts fram av alla respondentkommuner känns rimligt då dessa 
kommuner är de som i högst grad engagerat sina invånare. Det kan tänkas att andra 
kommuner som har en mer marknadsföringsinriktad närvaro på sociala medier inte engagerar 
sina invånare på samma vis. Detta kanske för att den typen av innehåll som riktar sig till 
exempelvis turister eller potentiella medarbetare inte är innehåll som bjuder in till 
medborgardialog eller bidrar till öppenhet och transparens som är de värden som tydligast 
belönas av medborgarna i enlighet med tidigare forskning av bland annat Demchak et al. 
(2000). En intressant tanke är om avsaknaden av mål som inte är invånar-centrerade bidrar 
till att kommuninvånarna i högre grad gillar innehållet då de av alla respondentkommunerna 
beskrivits som den enskilt viktigaste målgruppen.  

Om studien hade varit mer omfattande och inkluderade representanter från kommuner 
med exempelvis mindre följare på Facebook hade vi kunnat göra jämförelser mellan dessa och 
vår nuvarande urvalsgrupp och kanske fått ett ännu tydligare resultat. Kanske är de värden 
och mål som observerats hos respondentkommunerna vanliga i alla typer av kommuner och 
den aspekten hade varit intressant att utforska. Om vi hade genomfört studien igen hade vi 
bland annat frågat respondenterna om hur mycket av kommunens framgång som beror på 
kommunikatören själv.  

En annan aspekt som är intressant att diskutera är våra utvalda parametrar. Vi använde 
parametern gilla-markeringar / invånarantal som den huvudsakliga parametern för att mäta 
framgång. Eventuellt hade studien kunnat ta en annan inriktning som mer fokuserar på 
innehållet på kommunernas Facebooksidor. Parametrar som inläggsfrekvens, genomsnittligt 
antal gilla-markeringar/kommentarer/delningar på innehåll med flera hade kunnat ge studien 
ytterligare djup. Dessa aspekter kunde ha utforskats djupare i en mer omfattande kvantitativ 
studie. Att samla in den informationen manuellt skulle vara mycket tidskrävande men det 
hade garanterat varit värdefullt att ha fler parametrar som representerar framgång. Kanske 
hade andra kommuner visat sig vara de mest lämpliga respondenterna om vi definierat 
framgång på ett annat sätt. 

En bredare studie som inkluderar fler olika sociala plattformar skulle kunna tydligare 
utforska kommuners syften och attityder mot de olika sociala närverken. Vi fick exempelvis 
svar från flera kommuner om att Twitter inte är anpassat för den typ av interaktiva 
kommunikation kommunerna eftersöker med sina invånare och att Twitter är för ’mediafolk’. 
Ändå använder många kommuner Twitter och det är en aspekt som saknas i vår studie då den 
nästan enbart fokuserar på Facebook. De kommuner som valt att etablera sig på Twitter har 
rimligtvis egna uppsatta mål för sin verksamhet på plattformen. En studie med samma eller 
större omfattning som vår fast med fokus på Twitter eller Instagram vore intressant att ta del 
av och insikterna från en sådan studie skulle varit värdefulla för vår studie för att se hur 
målbilden skiljer sig. 
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En annan intressant aspekt som vi vill ge som förslag till vidare forskning är att undersöka 
varför mindre kommuner och särskilt de i Norrlands inland tycks ha en särskilt stark närvaro 
på sociala medier. Vi har tankar om att det kan bero på avsaknaden av mediatäckning men det 
är en aspekt som vi inom ramen för denna studie inte kunnat undersöka men som vi under 
hela tiden funderat kring. 

Vår studie har på ett tydligt sätt kartlagt svenska kommuners närvaro i sociala medier och 
det som är gemensamt mellan framgångsrika kommuner och vi hoppas att den kan vara grund 
för vidare forskning inom ämnet. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel beskriver vi kort våra slutsatser och besvarar kortfattat våra frågeställningar och 
ger även ytterligare rekommendationer för vidare forskning i ämnet. 
 

• Hur ser användningen av sociala medier ut hos svenska kommuner? 
 
Sociala medier används flitigt av de allra flesta svenska kommuner och den främsta 
plattformen är Facebook. Facebook har anammats på bred front och används i liknande 
utsträckning över hela landet. Twitter används av en mindre del av Sveriges kommuner och 
främst i södra Sverige och av större kommuner. 
 

• Vad är svenska kommuners mål med användningen av sociala medier? 
 
I den relaterade forskningen finner vi olika mål för kommuner i sociala medier som i olika 
grad prioriteras av respondentkommunerna. Likartade mål kan observeras hos alla 
respondentkommunerna och dessa är främst mål som relaterar till invånarna. De tydligaste 
mål som vi observerat hos respondentkommunerna är snabbhet, medborgardialog och 
transparens. Den gemensamma nämnaren mellan dessa mål är att de är aspekter som ger 
mervärde för invånarna. 
 

• Vilka likheter kan vi hitta mellan de kommuner som lyckats väl med sociala medier? 
 
Gemensamt för de framgångsrika kommunerna vi intervjuat är att arbete med sociala medier 
leds av en engagerad kommunikatör med ett stort intresse för sociala medier. Dessa 
kommunikatörer har hos alla respondentkommunerna en hög grad av autonomi i sin 
arbetssituation och styr i hög grad själv över kommunikationen i sociala medier. Gemensamt 
för dem är också att de lägger ett stort fokus på att ha tydligt uppsatta syften med 
kommunikationen. Respondentkommunerna arbetar i hög grad strukturerat med sina sociala 
medier och gemensamt för de strukturer vi observerat är att de existerar för att uppfylla 
kommunens mål. De intervjuade kommunerna besitter liknande värderingar om kommunens 
roll i medborgarens tillvaro och har liknande mål för sin kommunikativa verksamhet. 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
För att ge fler förslag på vidare forskning som denna uppsats kan vara en grund för vill vi lyfta 
fram en av de tankar vi hade under studiens genomförande. Under den kvantitativa 
datainsamlingen kunde vi urskilja att det finns olika typer av kommuner som att det skulle 
vara en möjlighet att skapa en typologi av olika kommuntyper. Vi observerade kommuner helt 
utan närvaro, kommuner med passiv närvaro, aktiv närvaro, turistinriktad närvaro med flera. 
Det vore intressant att undersöka anledningarna till att dessa olika kommuner agerar som de 
gör och vad som påverkar dem och deras mål och en studie inom detta skulle kunna ge dessa 
kommuner tydliga riktlinjer hur man bäst uppfyller målen för just deras kommuntyp. 
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Kommunnamn Invånarantal (2015) Gilla-markeringar 
Karlstads kommun 89245 26006 
Huddinge kommun 105311 18716 
Malmö stad 322574 15851 
Norrköpings kommun 137035 14869 
Örebro kommun 144200 14529 
Linköpings kommun 152966 12781 
Malung-Sälens kommun 10036 12612 
Solna stad 76158 11877 
Halmstads kommun 96952 10739 
Skellefteå kommun 72031 8000 
Strängnäs kommun 34102 7720 
Östersunds kommun 61066 7394 
Lidköpings kommun 39009 6482 
Uppsala kommun 210126 6431 
Borås kommun 108488 6386 
Västerås kommun 145218 6375 
Tyresö kommun 46177 6351 
Helsingborgs stad 137909 6274 
Skövde kommun 53555 5641 
(Antal gilla-markeringar)   
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(Antal gilla-markeringar)
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Kommunnamn Gilla-
markeringar 

Invånarantal 
(2015) 

Gillar / 
Invånarantal 

Malung-Sälens kommun 12612 10036 125,67 % 
Jokkmokks kommun 5109 5072 100,73 % 
Övertorneå kommun 3538 4603 76,86 % 
Arjeplogs kommun 1975 2887 68,41 % 
Dorotea kommun 1359 2740 49,60 % 
Munkfors kommun 1652 3663 45,10 % 
Storfors kommun 1618 4032 40,13 % 
Ockelbo kommun 1944 5849 33,24 % 
Norbergs kommun 1925 5802 33,18 % 
Säffle kommun 4965 15366 32,31 % 
Sölvesborgs kommun 5471 17160 31,88 % 
Karlstads kommun 26006 89245 29,14 % 
Älvsbyns kommun 2236 8183 27,32 % 
Gällivare kommun 4862 18123 26,83 % 
Grums kommun 2390 8945 26,72 % 
Lycksele kommun 2997 12177 24,61 % 
Sunne kommun 2193 13208 24,17 % 
Oxelösunds kommun 2806 11701 23,98 % 
Forshaga kommun 2623 11379 23,05 % 
Strängnäs kommun 
(Andel gillar / invånarantal) 
 
 
 

7720 34102 22,64 % 
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(Andel gillar / invånarantal)
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Kommunnamn Invånarantal (2015) Följare 
Stockholms stad 923 516 38 400 
Malmö stad 322 574 8 546 
Uppsala kommun 210 126 4 892 
Växjö kommun 88 108 4 168 
Karlstads kommun 89 245 3 992 
Helsingborgs stad 137 909 3 826 
Västerås stad 145 218 3 393 
Umeå kommun 120 777 3 342 
Borås stad 108 488 3 209 
Örebro kommun 
(Antal följare) 

144 200 3 140 
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(Antal följare)
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Kommunnamn Invånarantal (2015) Tweets / dag 
Malmö stad 322 574 4,55 
Trelleborgs kommun 43 359 4,00 
Uppsala kommun 210 126 3,15 
Västerås kommun 145 218 2,80 
Botkyrka kommun 89 425 2,78 
Norrköpings kommun 137 035 2,77 
Rättviks kommun 10 759 2,37 
Luleå kommun 76 088 2,37 
Borås stad 108 488 2,24 
Upplands Väsby kommun 
(Antal tweets / dag) 

42 661 2,13 
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Kommunnamn Följare Invånarantal 
(2015) 

Följare / 
invånarantal 

Norsjö kommun 605 4 176 14,49 % 
Storfors kommun 547 4 032 13,57 % 
Vadstena kommun 845 7 407 11,41 % 
Båstads kommun 1 622 14 373 11,29 % 
Grums kommun 988 8 945 11,05 % 
Nordmalings kommun 749 7 060 10,61 % 
Dals-Eds kommun 481 4 799 10,02 % 
Trosa kommun 1 156 12 078 9,57 % 
Vännäs kommun 800 8 593 9,31 % 
Sunne kommun 
(Följare / invånarantal) 

1 227 13 208 9,29 % 
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(Följare / invånarantal) 
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Intervjuguide 
Vem är du? “berätta lite om dig själv” namn, ålder, bakgrund, titel... 
 
Vad är dina arbetsuppgifter?  “jobbar du bara med sociala medier?” 
 
Hur hamnade du där & hur länge har du jobbat med den rollen? 
 
Vad gjorde du innan du fick jobbet du har nu? 
 
Är social medier en stor del av ditt jobb? Hur stor? Både i tid och resurser. 
 
Hur ser din arbetsdag ut? 
 
Hur självstyrt är arbetet? 
 
Vad är din syn på sociala medier? både personligt och hur organisationen ser på dem 
 
(Förklara nätnärvaro) Hur ser er nätnärvaro ut och varför tror du det är viktigt med 
nätnärvaro? (mer en medvetenhetsfråga, är ni medvetna om vad nätnärvaro är och varför den 
är viktig) 
 
Vad tycker du om Facebook? 
 
Vad tycker du om Twitter? 
 
Vad tycker du om andra sociala medier? 
 
Använder du sociala medier som privatperson? 
 
Vilka kommunicerar ni till i era sociala medier? Vilka är målgruppen? 
 
Jobbar ni aktivt med att utöka er följarskara, hur gör ni detta? 
 
Vad tror du att kommunen vill uppnå med sin närvaro i sociala medier? 
 
Tycker du att ni gör ett bra jobb? 
 
Skulle du göra något annorlunda om du fick bestämma allt själv? 
 
Vet du vad kommuninvånarna har att säga om kommunens sociala medier? 


