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Abstract: The aim of this master thesis was to examine how the use of 

social media has influenced the way in which the 
municipality of Jönköping communicates with the public and 
other stakeholders. To fulfill this aim the following two 
questions were formulated: How does the municipality of 
Jönköping use social media for its external communication? 
Has the external communication of the organization changed 
with the use of social media? If so, how has it changed? 
The examination was carried out as a case study including 
interviews with six employees at different municipality 
departments, who use social media for external 
communication in their work.  
The theoretical framework was built mainly on different 
perspectives of communication and a framework for 
categorizing public organizations’ use of social media in 
three different general purposes - representation, engagement 
and networking. 
The results of the study show that the municipality of 
Jönköping uses social media mainly for information 
dissemination. To some extent it is also used for external 
monitoring and for trying to influence people’s attitudes and 
behavior. The results further show that the use of social 
media has not lead to any pervasive change of the external 
communication of the organization. The communication 
through social media to a large extent consists of one-
directional transmission of information, and at present there 
seem to be only very limited ambitions to take the external 
communication towards more of dialogue and interactivity.  
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Förord 
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1. Inledning 

1.1 Från informationsspridning till tillgängliggörande till�? 

Synen på offentliga organisationers kommunikationsuppdrag har skiftat mellan olika 
perioder. I mitten av sjuttiotalet låg tonvikten på att sprida information. 
Informationskampanjer kunde bedrivas genom att brev skickades hem till medborgarna. 
Att sprida information till så många som möjligt sågs som ett sätt att främja öppenhet 
och dialog. (Kraft & Strandberg 2007) 

I slutet av nittiotalet kom e-demokrati som ett samlingsbegrepp för idéerna om 
information, IT och demokrati. Några år senare tillsatte regeringen den så kallade 24-
delegationen. Denna delegation hade bland annat till uppgift att forma myndigheter som 
var tillgängliga dygnet runt, den så kallade 24-timmarsmyndigheten.  Genom 
elektroniska tjänster och tillgång till information skulle medborgare och företag ha 
tillgång till myndigheternas service dygnet runt. (Kraft & Strandberg 2007) 

Från tidigt sjuttiotal till tidigt tjugohundratal förflyttades alltså fokus från att ”sprida 
samhällsinformation till att göra samhällsinformation tillgänglig” (Kraft & Strandberg 
2007, s. 23). Trots detta skifte i fokus var perspektivet fortfarande ett klassikt 
sändarperspektiv där information skulle förmedlas från sändare till mottagare, även om 
mottagaren fick en mer aktiv roll i inhämtandet av informationen.  

Sedan de sociala medierna kom in i bilden har en möjlighet öppnats att kommunicera 
utifrån ett nytt perspektiv där interaktion och dialog kan bli nya ledord.  

Sociala medier erbjuder en unik möjlighet att omforma relationen mellan det offentliga och 
invånarna, från ett enkelriktat eller dubbelriktat utbyte av information till en 
kommunikationsprocess från många till många. (Agostino 2013, s.232) 

Om vi ska tro Agostino, verkar det alltså som att sociala medier skulle kunna fungera 
som ett effektivt verktyg för att skapa en ömsesidig dialog såväl mellan den offentliga 
organisationen och medborgarna som mellan medborgarna.  

1.2 Mot dialog och delaktighet? 

I juni 2010 antog Sveriges riksdag ett antal förvaltningspolitiska mål. Några av dessa 
mål syftar till att myndigheter ska låta medborgare bli mer delaktiga i policyprocesser 
och få bättre tillgång till information (E-delegationen 2010). I den proposition som låg 
till grund för dessa mål menar man från regeringens sida att de nya sociala och 
interaktiva medierna skapar nya förutsättningar för förvaltningens kontakter med 
medborgare och företag (Finansdepartementet 2010).  

Samtliga Sveriges kommuner arbetar med medborgardialog i någon form. Alltfler 
kommuner ser dock att arbetet med medborgardialogen behöver utvecklas, bland annat 
för att nå bredare grupper av medborgare och på så sätt kunna stärka demokratin. 
(Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2010) 

SKL (2010) pekar bland annat på följande utmaningar som kommuner står inför när det 
gäller att använda IT för att stärka demokratin: 
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• Synliggöra hur medborgarna har möjlighet till kontakt och till att utöva 
inflytande. 

• Presentera information på ett mer lättillgängligt sätt genom bild och ljud.  
• Utveckla möjligheter för medborgarna att uttrycka sina åsikter och utöva 

inflytande. 
• Utveckla möjligheter för medborgarna att diskutera idéer och förslag med 

varandra. 

(SKL 2010) 

Det handlar alltså till stor del om att gå från en enkelriktad rörelse av information från 
offentlighet till medborgare och istället främja dialog och delaktighet, och att den 
ömsesidiga dialogen inte endast ska ske mellan organisationen och medborgarna utan 
också medborgare emellan. E-delegationens definiton av sociala medier ger en 
indikation om den potential som finns i användandet av sociala medier för dessa syften: 
”Sociala medier är ett sätt att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela 
kunskap.” (E-delegationen 2010) 

I linje med detta tänk etablerar alltfler av Sveriges kommuner också en närvaro i sociala 
medier. Enligt en kartläggning av kommuners och landstings engagemang i sociala 
medier som gjordes av SKL våren 2015 hade över 95 procent av kommunerna någon 
typ av Facebook-sida (SKL 2015). Facebook, Twitter och andra sociala forum har blivit 
en av flera kanaler för många kommuners externa kommunikation med 
samhällsmedborgare och andra intressenter. En undersökning som genomfördes av SKL 
2012 visade att kommunerna generellt sett ville använda Facebook för medborgardialog 
och nyhetsspridning (Kreafon 2014). 

1.3 Problemformulering 

Som föregående avsnitt indikerar, finns en vilja och ambition från såväl riksdagsnivå 
som lokal förvaltningsnivå att utveckla kommunikationen mellan offentlighet och 
medborgare så att medborgarna ges större möjligheter till delaktighet och inflytande. 
Det finns, som synes, även en föreställning om att sociala medier ska kunna bidra till 
denna utveckling. 

Även forskningen pekar på att många offentliga organisationer har en önskan om att 
förändra sin externa kommunikation mot mer av dialog med medborgarna och att dessa 
organisationer använder sociala medier i syfte att uppnå detta (se t.ex. Enqvist & Fritz 
2012, Lundgren & Ullman Rautiainen 2014, Bumbar & Johansson 2012). Som vi sett 
exempel på i inledningens första avsnitt (citatet från Agostino 2013), finns också 
forskare som menar att sociala medier verkligen har en potential att ge en ny dimension 
till kommunikationen mellan offentlighet och medborgare. I samma anda menar Avery 
och Graham (2013) att myndigheter genom sociala medier har möjlighet att förbättra 
relationen mellan medborgare och myndighet. Falkheimer & Heide (2011) beskriver 
vidare de sociala medierna som en unik möjlighet att relativt enkelt skapa och 
upprätthålla en dialog med organisationens publiker. De antyder dock samtidigt att 
dessa dialogmöjligheter inte nödvändigtvis används i särskilt stor utsträckning.  

Såväl i Sverige som internationellt har viss forskning gjorts som undersöker huruvida 
användandet av sociala medier verkligen lett till mer dialog och delaktighet i 
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kommunikationen mellan offentlighet och medborgare. Bonsón, Torres och Royo 
(2012) konstaterar i sin undersökning av ett antal kommuner i EU att många kommuner 
använder sociala medier för att öka sin transparens men i väldigt liten utsträckning för 
att öka delaktigheten. I Sverige har ett antal uppsatser skrivits på samma tema. 
Lundgren och Ullman Rautiainen (2014) konstaterar exempelvis i sin studie av Malmö 
stads användning av sociala medier att det hos denna organisation finns en tydlig vilja 
att föra en dialog med invånarna, men att dialogen trots detta i de flesta fall uteblir. Som 
främsta orsaker till detta nämner författarna resursbrist i form av tid och kompetens, 
kulturella hinder och bristen på stöd från ledningen. 

Även om viss forskning genomförts, som undersöker huruvida den externa 
kommunikationen via sociala medier lett till mer dialog mellan exempelvis kommuner 
och deras invånare, är det viktigt att denna forskning följs av fler studier för att ge en 
mer fullödig bild av hur de sociala medierna påverkat offentliga organisationers externa 
kommunikation. Många av de tidigare studierna är begränsade till ett eller ett fåtal fall, 
och fler undersökningar kan därför bidra till att mer generella slutsatser kan dras. Det är 
dessutom intressant att följa hur användningen av sociala medier utvecklas över tid. 
Men framför allt tycks det finnas ett gap i den tidigare forskningen. Det som saknas är 
en bredare analys av vad som hänt med den externa kommunikationen när kommuner 
och andra offentliga organisationer börjat använda sociala medier av olika slag. Även i 
de fall då dialogen uteblivit kan kommunikationen ha förändrats i en eller annan 
riktning.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

För att få en större förståelse för hur användningen av sociala medier kan påverka den 
externa kommunikationen krävs således forskning som inte enbart fokuserar på 
dialogfrågan. Syftet med den här studien är därför att ur olika aspekter undersöka på 
vilket sätt användandet av sociala medier kan påverka hur offentliga organisationer 
kommunicerar med allmänheten och andra intressenter. Att undersöka om de sociala 
medierna lett till mer interaktion och dialog är en del av syftet, men det är alltså inte den 
enda aspekten som är av intresse för den här studien.  

En förhoppning är att den här studien ska kunna bidra med användbar kunskap till 
praktiken. Med tanke på att många offentliga organisationer tycks befinna sig i en fas 
där de prövar sig fram med sociala medier bör det också vara av intresse för praktiken 
att ta reda på vilka erfarenheter organisationernas användare av de sociala medierna 
samlat på sig så långt. Dessa erfarenheter kan sedan användas i den fortsatta 
utvecklingen av den externa kommunikationen via sociala medier. 

Studiens syfte uppfylls genom en undersökning av Jönköpings kommuns användning av 
sociala medier och genom att besvara följande frågeställningar: 

• Hur använder Jönköpings kommun sociala medier för sin externa 
kommunikation? 

• Har Jönköpings kommuns externa kommunikation förändrats i och med 
användandet av sociala medier? Och i så fall, på vilket sätt? 

Den första frågeställningen handlar bland annat om vilket innehåll kommunikationen i 
de sociala medierna har, hur kommunikationen ser ut och för vilka ändamål sociala 
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medier används för den externa kommunikationen. Den andra frågeställningen 
undersöker hur innehållet i, karaktären på och ändamålen med den externa 
kommunikationen eventuellt har förändrats i och med att kommunen börjat använda 
sociala medier för denna kommunikation. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen har begränsats till att studera en enda organisation, Jönköpings 
kommun. Detta eftersom det inom denna organisation finns ett stort antal personer ute i 
de olika förvaltningarna som använder sociala medier på olika sätt, och som därför har 
olika erfarenheter att dela med sig av.  

Av tidsskäl har studien också begränsats till att undersöka frågeställningarna ur 
organisationens perspektiv och inte ur olika intressenters perspektiv.  

1.5 Kommunen som offentlig organisation 

Kommunen är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse som har till uppgift 
att leda och samordna arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen bereder också beslut som 
ska fattas av kommunfullmäktige och ansvarar för kommunens ekonomi. (Erlingsson & 
Wänström 2015) 

De flesta kommuner har ett antal nämnder som har såväl beredande som verkställande 
uppgifter. Till dessa nämnder är olika förvaltningar kopplade. I förvaltningarna jobbar 
tjänstemän med att verkställa fattade beslut, och dessa har ofta en betydande påverkan 
på hur de politiska besluten i slutändan realiseras. (Erlingsson & Wänström 2015) 

Kommunernas verksamhet styrs bland annat av kommunallagen. Denna lag ger bland 
annat anvisningar om vad kommuner måste göra samt principer om vad de får göra och 
inte får göra.  Exempel på verksamheter som kommunen är ålagd att utföra är 
barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg, fysisk samhällsplanering och 
räddningstjänst. (Erlingsson & Wänström 2015) 

1.6 Offentliga organisationers kommunikation 

En viktig uppgift för de offentliga organisationerna är att nå ut med information. Det 
räcker då inte med att tillhandahålla information när medborgarna frågar efter denna, 
utan istället krävs ett aktivt informationsarbete. Vid sidan av att tillhandahålla vissa 
tjänster har dessa organisationer exempelvis ett ansvar för att informera medborgarna 
om att tjänsterna finns. (Lindqvist & Söderlind 2013) 

Enligt Lindqvist och Söderlind (2013) har perspektivet på medborgaren i det här 
sammanhanget förändrats från att betrakta medborgaren som en passiv mottagare till att 
se denne som en aktiv sökare och användare av information. Författarna menar vidare 
att medborgaren har hamnat i fokus på ett nytt sätt och att det blir allt mer relevant att 
tala om kommunikation mellan myndighet och medborgare istället för en enkelriktad 
informationsöverföring från myndighet till medborgare. 
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Med tanke på det stora och ökande informationsflöde som människor lever i är 
konkurrensen om medborgarnas uppmärksamhet stor. Offentliga organisationer behöver 
därför hitta nya sätt att nå ut med sitt budskap. Med den digitala tekniken ges nya 
möjligheter att tillgängliggöra information, men samtidigt riskerar informationen 
försvinna i det stora flödet på internet. Offentliga organisationer har därför ett stort 
ansvar att underlätta för medborgarna att hitta den information från det offentliga som 
de behöver. (Lindqvist & Söderlind 2013) 

Kommunikation som bedrivs av offentliga organisationer benämns ofta 
samhällskommunikation. Enligt Larsson (2014) kan samhällskommunikation definieras 
som ”den kommunikation som skapas och utvecklas av samhällets organ i deras kontakt 
med medborgarna och olika grupper i samhället” (s. 42).  

1.7 Jönköpings kommun 

Jönköpings kommun har åtta förvaltningar, vilka har till uppgift att verkställa de beslut 
som fattas av kommunpolitikerna samt att svara för den dagliga kommunala 
verksamheten (Jönköpings kommun 2015d): Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- 
och hälsoskyddskontoret, Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Stadsbyggnadskontoret, 
Stadskontoret, Tekniska kontoret samt Utbildningsförvaltningen (Jönköpings kommun 
2015a).  

Varje förvaltnings arbete styrs av en, eller i några fall två, politiska nämnder. 
(Jönköpings kommun 2015c) De olika förvaltningarnas verksamhet finns inom flera 
olika områden, varav många berör kommuninvånarnas vardag (Jönköpings kommun 
2015e).  

1.7.1 Jönköpings kommun och sociala medier 

Jönköpings kommun har ett stort antal sociala mediekonton som används av anställda i 
de olika förvaltningarna och deras verksamheter. Det mest använda sociala mediet i 
organisationen är Facebook, men även Instagram, Twitter, Youtube och bloggar 
används. (Jönköpings kommun 2015b) 

Kommunen har också en officiell Facebook-sida. Enligt kommunens ansvariga person 
för digitala kanaler används denna sida bland annat för information om exempelvis 
driftstörningar och liknande som berör kommuninvånarna, men också för 
profilskapande och varumärkesbyggande.2 

Vid tiden för den här studien befinner sig Jönköpings kommun i en reflektionsfas när 
det gäller sociala medier. Frågor som diskuteras är bland annat hur kommunen ska 
arbeta med sociala medier och i vilket syfte man ska använda dessa medier. 
Kommunens ansvariga person för digitala kanaler har nyligen utarbetat riktlinjer för hur 
sociala medier ska användas. Jönköpings kommun har i dagsläget ingen strategi för 
användandet av sociala medier, men planer finns på att ta fram en sådan. 3 

 

 

2 Christina Lindqvist, intervju den 16 april 2015. 
3 Christina Lindqvist, intervju den 16 april 2015. 
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1.8 Förklaringar av begrepp 

1.8.1 Sociala medier 

Begreppet sociala medier har definierats på olika sätt av olika författare. Den här 
uppsatsen utgår från den definition som ges av Kaplan och Haenlein (2010) i artikeln 
”Users of the world, unite!”. Författarna bygger sin definition på två andra begrepp: 
Web 2.0 och användargenererat innehåll.  

Termen Web 2.0 myntades, enligt Stakston (2011), redan 1999 av 
informationsarkitekten Darcy DiNucci, men fick spridning först 2004. Termen användes 
då för att beskriva ett nytt sätt att använda World Wide Web på. Istället för att enskilda 
individer skapade och publicerade innehåll och applikationer (som kunde användas men 
inte påverkas av användarna), kunde nu användarna själva delta i skapandet och 
utvecklandet. (Kaplan och Haenlein 2010). Karakiza (2014) beskriver Web 2.0 som en 
rörelse från de statiska webbsidorna i Web 1.0 mot ett kreativt och kollaborativt 
användande av webben och menar att skapande och delande är två grundläggande 
aspekter av Web 2.0. 

Användargenererat innehåll (eng. user generated content) utgörs, enligt Kaplan och 
Haenlein (2010), av de olika typer av medieinnehåll som är skapat av slutanvändarna 
och tillgängligt för andra.  

Sociala medier kan utifrån dessa begrepp definieras som: ”.. a group of Internet-based 
applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and 
that allow the creation and exchange of User Generated Content.” (Kaplan och Haenlein 
2010, s. 61) 

Nedan följer en kort beskrivning av de sociala medier som nämns i uppsatsen.  

1.8.2 Facebook 

Facebook är en så kallad social nätverkssajt. På Facebook kan företag och andra 
organisationer skapa en egen sida. Genom sidan kan organisationen nå ut med 
information genom att göra så kallade inlägg, men de kan också få återkoppling genom 
att besökare på sidan skriver kommentarer eller skickar meddelanden. Privatpersoner 
kan istället för sidor skapa personliga profiler, genom vilka de kan skapa kontakt med 
andra användare och dela innehåll med dessa användare. För så väl sidor som profiler 
gäller att andra Facebook-användare kan välja att ”gilla” eller ”följa” sidan respektive 
profilen, vilket innebär att sidans/profilens innehåll visas automtiskt i dessa användares 
flöden. När två användare med personliga profiler skapar kontakt (blir ”vän”) med 
varandra, tillgängliggör de sina statusuppdateringar för varandra. Om en användare 
däremot väljer att gilla en organisationssida, innebär detta inte att användarens 
statusuppdateringar blir tillgängliga för den organisation som står bakom den aktuella 
sidan. (Mergel 2013b) 

Sidorna och profilerna kan innehålla olika typer av information, såsom foton, video, 
ljudfiler och bloggar. (Kaplan och Haenlein 2010) 
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1.8.3 Instagram 

Instagram är vad man kan kalla en social bilddelningstjänst (se Stakston 2011 för detta 
begrepp). En sådan tjänst möjliggör uppladdning och distribuering av stillbilder och 
videos med möjlighet att göra kommentarer (Stakston 2011). 

Som användare av Instagram kan man följa andra användare och på så sätt få deras 
bilder i sitt eget flöde. Man kan också välja att gilla och kommentera dessa bilder. På 
Instagram är det vanligt att använda så kallade ”hashtags”, vilket är ett slags etikettord 
som används för att märka en bild och sätta in denna i ett sammanhang. Med hjälp av 
hashtags blir det lättare för andra användare att hitta bilder på olika teman. (Kreafon 
2015) 

1.8.4 Twitter 

Twitter är en så kallad mikroblogg, vilket i sin tur är ett slags blogg där användaren kan 
skriva korta texter (vanligtvis max 140 tecken). För myndigheter och andra offentliga 
organisationer kan texterna exempelvis utgöras av hänvisningar till nyheter, händelser 
och annan offentlig information på organisationens webbplats. Mikrobloggen kan 
fungera som en parallell kanal till mer formella kanaler som pressmeddelanden och 
dylikt. En fördel med denna kanal är att man kan nå följare direkt och nå ett stort antal 
människor när dessa följare delar meddelandena. (Mergel 2013b) 

1.8.5 Följare och gillare 

I den här uppsatsen kommer begreppet ”följare” att användas som ett samlingsnamn för 
de användare av de sociala medierna som väljer att ”prenumerera” på innehåll från en 
viss sida genom att exempelvis gilla eller följa sidan, och som därmed får kontinuerliga 
uppdateringar från denna sida. På samma sätt kommer begreppet ”följa” användas även 
för så kallade ”gilla”-sidor (organisationssidor) på Facebook. 

1.8.6 Nya medier = sociala medier? 

Ett begrepp som ofta förekommer i diskursen om mediernas utveckling är ”nya medier”. 
Begreppet inbegrep inledningsvis allt från kabel- och satellitteve till video och textteve, 
men har kommit att användas framför allt om digitaliserade medier. Idag omfattar 
begreppet främst interaktiv digital teknik och har därför blivit mer eller mindre 
synonymt med sociala medier. (Heide, Johansson & Simonsson 2012)  

I den här uppsatsen kommer begreppet ”nya medier” ibland användas synonymt med 
sociala medier för att ställa de sociala medierna i kontrast till de ”traditionella 
medierna”, som utgörs av e-post, webbplatser, pappersmedia etc. 
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1.9 Disposition 

Kapitel 2  
Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare genomförda studier med 
anknytning till de undersökta frågorna. 

  

Kapitel 3 
Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel ges en teoretisk referensram för studien. 
Kapitlet tar upp generella teorier kring 
kommunikation och sociala medier samt presenterar 
en teoretisk struktur kring olika syften/strategier som 
offentliga organisationer kan ha för sin användning av 
sociala medier. 

  

Kapitel 4 
Metod 

Metodkapitlet beskriver använda angreppssätt, 
metoder och tekniker samt genomförandet av 
undersökningen. Här behandlas också 
forskningsetiska aspekter och verifieringen av 
studiens kvalitet. 

  

Kapitel 5 
Presentation och syntes av 
empirin 

I detta kapitel redovisas resultaten från 
djupintervjuerna. Presentationen är uppbyggd kring 
ett antal olika teman som kom upp under intervjuerna 
och som har relevans för studiens forskningsfrågor. 

  

Kapitel 6 
Analys och diskussion  

Här diskuteras de analyserade resultaten med 
koppling till den teori som presenterats i det teoretiska 
ramverket. Diskussionen leder så fram till ett 
besvarande av forskningsfrågorna.  

  

Kapitel 7  
Slutsatser och avslutande 
reflektioner 

I det här kapitlet görs en summering av studiens 
resultat samt avslutande reflektioner. 

  

Kapitel 8  
Förslag till vidare forskning 

Här ges ett antal förslag på frågeställningar för vidare 
forskning som har uppenbarat sig under studiens 
gång. 

  
Kapitel 9  
Sammanfattning  

I det sista kapitlet ges en kort sammanfattning av 
uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

Forskningen visar att alltfler kommuner, myndigheter och andra offentliga 
organisationer över hela världen använder sociala medier av olika slag för sin externa 
kommunikation med medborgare och andra intressenter. En amerikansk studie av de 75 
största amerikanska städerna visar exempelvis på en stark ökning av användandet av 
Facebook (från 13% till 87% av städerna) och Twitter (från 25% till 87% av städerna) 
mellan 2009 och 2011 (Mossberger, Wu & Crawford 2013). I Sverige ökade andelen 
kommuner som har en officiell Facebook-sida för hela organisationen från 186 till 214 
mellan 2013 och 2015, och som nämndes i inledningen har idag över 95% av Sveriges 
kommuner någon typ av Facebook-sida, om inte en kommunövergripande så åtminstone 
för en eller flera verksamheter (SKL 2015). Den stora användningen av sociala medier 
för offentliga organisationers externa kommunikation gör det relevant att samla 
erfarenheter och bygga upp kunskap kring olika aspekter av denna användning, så att 
organisationerna utifrån dessa erfarenheter och kunskaper kan fortsätta utvecklingen av 
sin sociala medieanvändning. 

Agostino (2013) menar att mycket forskning har gjorts kring de sociala mediernas 
bidrag till privata organisationer, men att mindre uppmärksamhet har ägnats dessa 
mediers påverkan på offentlig kommunikation och medborgarnas deltagande. Trots att 
offentliga organisationer genom sociala medier har möjlighet att förbättra relationen 
mellan organisationen och medborgarna, har inte mycket forskning gjorts för att 
undersöka i vilken utsträckning offentliga organisationer på lokal nivå egentligen 
använder sociala medier för detta syfte (Avery & Graham 2013). Enligt Graham (2014) 
har forskningen om offentliga organisationers användning av sociala medier framför allt 
varit inriktad på statliga organisationer, medan forskningen kring användning av sociala 
medier på lokal nivå bara börjat.  

Nedan redogörs för en del av den forskning som tidigare gjorts kring offentliga 
organisationers sociala medieanvändning och som har relevans för forskningsfrågorna i 
den här uppsatsen. Bland annat presenteras forskning kring hur offentliga organisationer 
kan använda sig av sociala medier för att utveckla sin externa kommunikation och kring 
hur de i praktiken använder dem. Dessutom presenteras forskning som visar på möjliga 
orsaker till att användningen av sociala medier inte alltid leder till mer dialog, ökad 
delaktighet och andra fördelar som ofta förknippas med sociala medier. 

Sociala medier som möjliggörare för utveckling av den externa 
kommunikationen 

Tidigare forskning på området har bland annat visat på den potential som sociala medier 
har när det gäller att förändra kommunikationen mellan de offentliga organisationerna 
och medborgarna i riktning mot mer av transparens, dialog och delaktighet (se t.ex. 
Falkheimer & Heide 2011, Agostino 2013, Avery & Graham). I en amerikansk studie 
(Graham 2014) där ett antal kommunala informationschefer intervjuades framkom till 
exempel att sociala medier ses som ett användbart kommunikationsverktyg för lokala 
myndigheter utifrån tre olika aspekter: som främjande för dialog, som möjliggörare för 
engagemang samt som ett sätt att ha kontroll över budskapet.  
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Informationscheferna i Grahams undersökning talade bland annat om värdet av dialog 
för byggandet av relationer, och menade till exempel att medborgare uppskattade 
organisationens närvaro på Facebook, eftersom de därigenom kunde interagera med 
organisationen och ställa frågor. En av de fördelar som lyftes fram var också att 
medborgare kunde ta del i kommunala processer även om de inte har möjlighet att 
närvara vid olika möten. När det gäller att ha kontroll över budskapet, menade flera 
respondenter att sociala medier ger goda möjligheter att kontrollera vad som läggs upp 
på deras sidor, men också att man inte längre var beroende av massmedia för att få ut 
sitt budskap. Genom sociala medier ges en möjlighet att med egna ord skapa sin egen 
berättelse. Dessutom kan organisationerna publicera information som traditionell 
massmedia inte anser ha tillräckligt nyhetsvärde för att publiceras. (Graham 2014) 

Graham (2014) menar också att den sortens öppna kommunikation från offentligheten 
som sociala medier erbjuder är särskilt fördelaktig för kommuner, eftersom det är på 
den nivån som medborgare känner att de har mest närhet till beslutsfattandet och som de 
känner att besluten har betydelse för dem själva. 

I likhet med Graham menar McNutt (2014) att de sociala medierna har en stor potential 
som verktyg för offentliga organisationer att engagera medborgarna. De kan användas 
för att konsultera medborgarna genom att ta in synpunkter från dessa, involvera 
medborgarna i beslutsprocesser och samarbeta med medborgarna i utvecklingen av den 
offentliga servicen. Istället för att inbjuda medborgarna att interagera med de styrande 
på de officiella arenorna ligger det nu an på de styrande att bli närvarande i de 
elektroniska forum där medborgarna föredrar att diskutera, skapa innehåll och 
samarbeta med andra. (McNutt 2014) 

I uppsatsens inledning citerades Agostino (2013) som hävdar att sociala medier 
möjliggör en kommunikationsprocess från många till många. Även Ellison och Hardey 
(2014) identifierar denna möjlighet och menar att lokala myndigheter skulle kunna 
använda sociala medier för att underlätta ömsesidig interaktion mellan många. De 
föreslår vidare att lokala myndigheter ska använda sina Facebook-sidor och Twitter-
konton mer proaktivt för att uppmuntra till kommentarer och synpunkter om lokala 
frågor. Just Facebook och andra sociala nätverkssajter är exempel på sociala medier 
som ger förutsättningar för kommunikation från många till många, framför allt genom 
att andra än innehavaren till en profil eller sida kan kommentera dennes innehåll så att 
andra kan se det och i sin tur göra kommentarer (Hand & Ching 2011). 

Outnyttjade möjligheter 

Potentialen till dialog och interaktion lyfts alltså fram av många forskare som en stor 
vinst med sociala medier. Undersökningar har dock visat att många offentliga 
organisationer använder sociala medier snarare för enkelriktad informationsspridning än 
dialog. I vissa fall är detta en uttalad strategi och i andra fall beror det helt enkelt på att 
man inte lyckats skapa den dialog man hoppats på. En studie av Mergel (2013a), där 
hon intervjuade de ansvariga för sociala medier i USA:s 15 statliga departement, visar 
ett exempel på det förra. I studien framkom att departementen huvudsakligen använder 
sociala medier för att sprida samma information som man distribuerar i andra kanaler, 
för att på så sätt nå fler publiker. Minimalt med resurser investeras i att anpassa 
innehållet för de sociala medierna och för att skapa interaktion, och det här 
användningssättet blir därför bara ytterligare ett sätt att sprida information. Även för 
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kommunerna i Grahams (2014) studie var informationsspridning ett viktigt 
användningsområde för sociala medier. Facebook och andra sociala medieverktyg 
används för att informera om kommunrelaterade arrangemang och händelser, och för att 
sprida samhällsinformation av olika slag (Graham 2014). 

Bonsón, Torres och Royo (2012) menar att de största fördelarna som Web 2.0 och 
sociala medier erbjuder den offentliga sektorn är förbättrad transparens och ökad 
delaktighet bland medborgarna. Med förbättrad transparens avses bland annat att sociala 
medier används för att förstärka den enkelriktade kommunikation som sker sedan 
tidigare genom exempelvis webbplatsen (Bonsón, Torres & Royo 2012). Författarna har 
undersökt i vilken utsträckning kommuner inom EU använder sociala medieverktyg för 
att uppnå nämnda fördelar. Resultateten visar att de flesta av de undersökta 
kommunerna använder sociala medier för att öka transparensen, men att användandet av 
sociala medier för att öka deltagandet fortfarande ligger i sin linda på kommunal nivå 
(Bonsón, Torres & Royo 2012). Det framkommer dock inte ur den artikel där dessa 
resultat presenteras huruvida fokuset på ökad transparens är något avsiktligt hos dessa 
kommuner, eller om det snarare är resultatet av misslyckade försök att också använda 
sociala medier för ökad dialog och delaktighet. 

I den undersökning av Mossberger, Wu och Crawford (2013) som nämns i inledningen 
av det här kapitlet ingick också en fallstudie av tre av de totalt 75 städerna. Fallstudien 
visade att samtliga tre städer hade för avsikt att använda sociala medier för att skapa 
dialog och delaktighet, men ändå inte lyckats särskilt väl. Det visade sig vara svårt att 
engagera publikerna trots de sociala mediernas möjligheter till kommentarer och 
återkoppling, och kommunikationen förblev därför till stora delar enkelriktad. 
(Mossberger, Wu & Crawford 2013) 

Även svenska studier har visat exempel på offentliga organisationer som använder 
sociala medier i syfte att skapa en dialog med medborgarna, men där den externa 
kommunikationen trots det tenderar att förbli enkelriktad. Bland annat behandlar 
uppsatsen ”Sociala medier – dialog på grönbete” (Enqvist & Fritz 2012) frågan hur 
kommuner och länsstyrelser kommunicerar via sociala medier och hur det påverkar 
relationen till intressenterna. I studien undersöktes ett antal kommuner och länsstyrelser 
i Sverige, och författarna konstaterar att dessa organisationer har en önskan om att föra 
en dialog med invånarna, men att man saknar tydliga strategier för hur detta ska gå till. 
Författarna menar bland annat att organisationernas hierarkiska struktur utgör ett hinder 
för verklig dialog, då de som har sakkunskaper ofta inte är de som är aktiva i sociala 
medier. De menar också att synen på de sociala medierna som kompletterande kanaler 
kan göra det svårt att uppnå dialog, eftersom sann dialog kräver mycket arbete från dem 
som kommunicerar via sociala medier. Författarna ifrågasätter vidare om dialog 
verkligen är önskvärt för alla myndigheter. De menar att vissa myndigheters syfte 
kanske uppfylls bättre genom information än dialog. (Enqvist & Fritz 2012) 

I inledningen av denna uppsats nämndes en annan svensk undersökning, av Lundgren 
och Ullman Rautiainen (2014), i vilken Malmö stads sociala medieanvändning studeras. 
Också i det fallet uteblir dialogen till stor del trots att det finns en ambition att skapa 
dialog med invånarna. Författarna menar att det i organisationen finns tydliga normer 
kring vikten av att bedriva symmetrisk och dialogisk kommunikation, men att deras 
undersökning av några av stadens Facebook-sidor samtidigt visar att organisationens 
kommunikation via dessa sidor är föga främjande för dialog (Lundgren och Ullman 
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Rautiainen 2014). Som nämndes i inledningen, menar författarna att de främsta 
orsakerna till den uteblivna dialogen är brist på tid, kompetens och stöd från ledningen, 
samt kulturella hinder. 

Även i Grahams studie (2014) presenteras hinder som de intervjuade personerna 
upplevde i relation till sociala medier. Det hinder som tydligast framträder är brist på 
resurser, i form av pengar, tid och personal (Graham 2014). Bristen på tid och personal 
torde kunna vara ett reellt hinder att använda sociala medier till deras fulla potential 
även för många svenska offentliga organisationer, som ofta lider av snäva budgetramar. 

McNutt (2014) menar vidare att de största hindren för att lyckas med sociala medier är 
organisatoriska och kulturella. Det måste, enligt författaren, finnas en vilja att ändra sina 
aktiviteter för att skapa delaktighet från att fokusera på informationsspridning till att 
verkligen kommunicera. Om offentliga organisationer inte använder sociala medier för 
den interaktivitet och delaktighet som de utformats för, kommer organisationernas 
användning av dessa verktyg ofrånkomligen bli ineffektiv. (McNutt 2014) 

Ett annat möjligt hinder för att använda sociala medier till deras fulla potential lyfts 
fram av Klang och Nolin (2011). Forskarna genomförde 2011 en undersökning av 26 
svenska kommuners policydokument för sociala medier. De ville undersöka hur den 
konflikt mellan transparens och interaktivitet som de menade förelåg hanterades i 
policydokumenten. Till skillnad från exempelvis företag har ju offentliga organisationer 
en omfattande lagstiftning att ta hänsyn till i sitt informations- och 
kommunikationsarbete, såsom offentlighetsprincipen och lagen om meddelarfrihet. 
Lagstiftningen finns där för att främja transparens, men kan samtidigt bli ett hinder för 
arbetet mot en mer interaktiv kommunikation. Klang och Nolins studie visade bland 
annat att policydokumenten i stor utsträckning användes för att etablera rutiner för 
styrning och kontroll av hur olika sociala medier användes. Enligt forskarna hindras 
användarna av sociala medier i den offentliga organisationen därigenom att använda 
dessa medier för att åstadkomma interaktion med medborgarna. (Klang & Nolin 2011) 

Behov av kompletterande forskning 

Som konstaterades i problemformuleringen och som framträder tydligt ur ovanstående 
beskrivning av olika studier, så tycks den tidigare forskning som är relevant för den här 
studien till övervägande del vara inriktad på att undersöka huruvida sociala medier har 
lett till att kommunikationen förändrats mot mer av dialog och interaktion. Detta är 
naturligtvis högst relevant att undersöka då sociala medier till stor del förknippas med 
just dialogmöjligheter, och många organisationer hyser förhoppningar om att uppnå 
dialog med sina intressenter genom att använda sociala medier. Dock kan detta fokus på 
dialog göra att andra aspekter av hur sociala medier kan förändra offentliga 
organisationers externa kommunikation helt förbises. Det behövs därför studier som tar 
ett bredare grepp och undersöker vad som händer med den externa kommunikationen ur 
flera aspekter. Därigenom kan vi få en större förståelse för hur sociala 
medieanvändningen kan påverka organisationers externa kommunikation.  
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3. Teoretiskt ramverk 

För att kunna besvara frågan om hur användandet av sociala medier eventuellt har 
förändrat kommunens externa kommunikation behövs ett teoretiskt ramverk som 
beskriver vad kommunikation kan vara och hur man kan se på detta fenomen. Nedan 
presenteras därför teorier kring grundläggande aspekter av kommunikation, som kan 
vara användbara i beskrivningen och analysen av en organisations externa 
kommunikation. Kapitlet omfattar även teori kring fenomenet sociala medier och 
särskilt presenteras en struktur för att beskriva olika sätt att använda sociala medier för 
den externa kommunikationen. 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation är ett komplext begrepp som kan förstås och definieras på olika sätt. 
Den här uppsatsen utgår från den definition av kommunikation som Heide, Johansson 
och Simonsson (2013) presenterar, enligt vilken kommunikation är ”en process som 
äger rum mellan två eller flera människor och där målet är att ett innehåll ska bli 
gemensamt” (Heide, Johansson & Simonsson, s. 26). 

Heide, Johansson och Simonsson (2013) beskriver också två övergripande synsätt på 
kommunikation som kan sägas vara diametralt olika – kommunikation som överföring 
av ett budskap respektive kommunikation som delning av ett budskap. Dessa synsätt är 
användbara i beskrivningen av en organisations externa kommunikation och huruvida 
denna kommunikation har förändrats genom införandet av sociala medier som en ny 
kommunikationskanal, och beskrivs därför kortfattat nedan. 

Två andra begrepp som är relevanta i sammanhanget är symmetriska respektive 
asymmetriska relationer. Begreppen används för att beskriva den underliggande 
relationen mellan två parter som kommunicerar med varandra, och även dessa är 
användbara i studiet av en organisations externa kommunikation, och förklaras därför 
nedan. 

3.1.1 Kommunikation som överföring av ett budskap 

Enligt det här synsättet betraktas kommunikation som en enkelriktad överföring av 
information över tid och rum till vissa mottagare. Mottagarna uppfattas som mer eller 
mindre passiva och antas kunna ta till sig det avsedda innehållet utan större problem. 
Målet för kommunikationen blir, enligt det här synsättet, att effektivt överföra 
information från sändare till mottagare med så lite förluster som möjligt på vägen. 
(Falkheimer & Heide 2003) Synsättet kallas ibland också för transmissionssynen och 
kopplas samman med ord som ”överföra”, ”sända” och ”ge” information till andra. 
(Falkheimer & Heide 2007). 

Ytterligare en metafor för det här synsättet är ledningsmetaforen som härrör från tanken 
att kommunikation innebär att en idé överförs från en persons hjärna till en annan 
persons hjärna via språket. Språket ses här som en ledning mellan de två personerna. 
Enligt denna syn på kommunikation antas orden ha bestämda betydelser, och 
mottagaren av information antas förstå meddelandet på rätt sätt. (Falkheimer & Heide 
2007) 
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Synen på kommunikation som överföring av ett budskap har bland annat kritiserats för 
att utgå från att budskapet inte påverkas av mottagaren. Synsättet förutsätter att vårt 
språk speglar verkligheten och att ett väl formulerat budskap inte behöver tolkas av 
mottagaren. I själva verket måste mottagaren i de allra flesta fall tolka budskapet som 
sällan är helt entydigt. Snarare än att passivt motta ett meddelande är mottagaren 
medskapare av betydelsen av meddelandet. (Heide, Johansson & Simonsson 2012) 

Utifrån transmissionssynen kan kommunikation synas vara något enkelt och 
oproblematiskt. Risken med ett sådant synsätt är att en organisation inte avsätter 
tillräckliga resurser för sitt kommunikationsarbete (Falkheimer & Heide 2007). 
Exempelvis riskerar man att lägga för lite resurser på så kallad redundans, det vill säga 
att upprepa information utan att tillföra något nytt, och på återkoppling för att 
kontrollera att meddelandena förstås (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 

3.1.2 Kommunikation som delning av ett budskap 

Det här synsättet på kommunikation utgår från att människors förståelse av verkligheten 
är sociala konstruktioner som utvecklas i utbyte med andra (Falkheimer & Heide 2003). 
Det finns, enligt den här synen, ingen fix och objektiv verklighet som kan beskrivas 
med hjälp av vårt språk (Falkheimer & Heide 2007). Istället finns en socialt konstruerad 
verklighet som är delvis gemensam och delvis individuell (Heide, Johansson & 
Simonsson 2012). 

Synsättet kallas ibland också för den meningsskapande synen på kommunikation och 
har en nära koppling till den ursprungliga definitionen av kommunikation - ”att göra 
gemensamt” (Falkheimer & Heide 2007). 

Synen på kommunikation som delning innebär att kommunikationsdeltagarna har som 
mål att nå en någorlunda gemensam förståelse. Även misslyckad kommunikation - när 
parterna inte når en gemensam förståelse utan kanske rent av har vitt skilda 
uppfattningar - betraktas som kommunikation. Hur innehållet i kommunikationen tolkas 
beror på de olika parternas förkunskaper, tidigare erfarenheter, värderingar etc. (Heide, 
Johansson & Simonsson 2012) 

3.1.3 Parallella synsätt 

De två synsätt på kommunikation som beskrivits ovan ska inte ses som två varandra 
uteslutande synsätt eller som motsatspar. Båda perspektiven behövs och ger oss olika 
förståelse av kommunikationsprocessen. (Falkheimer & Heide 2007) Synsätten 
kompletterar varandra och båda har betydelse för en välfungerande kommunikation 
(Heide, Johansson & Simonsson 2012). 

Ett problem är dock att transmissionssynen - kommunikation som överföring av ett 
budskap - har varit och är den helt dominerande synen på kommunikation, såväl inom 
marknadsförings- och ledarskapslitteratur som inom praktiken. Risken är en alltför 
ensidig uppfattning om vad kommunikation är. (Heide, Johansson & Simonsson 2012) 

3.1.4 Symmetrisk eller asymmetrisk relation 

Kommunikationen kan sägas bygga på en relation som är antingen symmetrisk eller 
asymmetrisk. Den symmetriska relationen innebär att kommunikationen bygger på 
dialog och att båda parter tar hänsyn till varandras synpunkter och förslag. Den 
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asymmetriska relationen innebär att initiativet ligger hos den sändande parten som 
också bestämmer villkoren för kommunikationen. (Palm 2006)  

Direkta kontakter ger större möjligheter att skapa förutsättningar för symmetrisk 
kommunikation, medan exempelvis massmedier är envägskanaler som kan sägas gynna 
asymmetrisk kommunikation (Falkheimer & Heide 2007). 

3.2 Sociala medier som verktyg för externkommunikation 

Det som skiljer sociala medier från andra digitala medier är framför allt interaktivitet, 
det vill säga kommunikationen är dubbelriktad och sker ofta från många till många. 
Sociala medier har gett organisationer av olika slag nya möjligheter att sprida sitt 
budskap, men också att få återkoppling från sina målgrupper. (Heide, Johansson & 
Simonsson 2012) Den stora potential som sociala medier har att stödja interaktivitet ger 
också goda möjligheter att bedriva en mer symmetrisk kommunikation (Falkheimer & 
Heide 2011), då mottagare av information också kan sända på samma villkor som en 
sändare och via samma medium (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 

Genom de sociala medierna förändras delvis rollerna i kommunikationsarbetet. En del 
av det ansvar som traditionellt legat på kommunikatörerna flyttas över till användarna 
av de sociala medierna. Medarbetare ute i organisationen kan nu själva enkelt berätta 
om sitt arbete och sin organisation. Den bild som förmedlas av organisationen blir 
därigenom mindre enhetlig, men sannolikt också bättre överensstämmande med 
medarbetarnas organisationsidentitet. (Falkheimer & Heide 2011) 

Falkheimer och Heide (2011) menar vidare att de sociala medierna medfört att den 
redan otydliga gränsen mellan intern och extern kommunikation blivit ännu suddigare. 
Detta till följd av att externa aktörers åsikter blivit ännu mer lättillgängliga för 
organisationens medarbetare, samtidigt som medarbetarna själva har fått bättre 
möjligheter att sprida information om det som händer internt i organisationen. Dessa 
faktorer tillsammans med den hastighet med vilken information sprids på internet 
innebär en risk för organisationen, då skadlig information snabbt kan spridas till ett stort 
antal människor och skada förtroendet för organisationen. (Falkheimer & Heide 2011) 

De risker som är förknippade med sociala medier gör det angeläget för organisationer 
att avsätta de resurser som krävs för en aktiv dialog och för att svara på målgruppernas 
frågor. (Falkheimer & Heide 2011) 

3.3 Hur sociala medier kan användas av offentliga 
organisationer 

Olika offentliga organisationer använder sociala medier för olika syften och på olika 
sätt. Exempelvis kan dessa medier användas för att skapa goda och långsiktiga 
relationer med olika målgrupper eller som ett verktyg för omvärldsbevakning och 
krishantering (Falkheimer & Heide 2011). E-delegationen (2010) nämner också syften 
som att skapa förtroende och att nå nya grupper. Beroende på vilket syfte en 
organisation har med sin sociala medieanvändning, lär kommunikationen och innehållet 
se olika ut. 
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Mergel (2013a, 2013b) presenterar tre olika övergripande syften med, eller strategier 
för, myndigheters närvaro i sociala medier: representation, engagemang och 
nätverkande. Olika syften leder, som vi ska se nedan, till olika sätt att kommunicera. 
Mergel (2013a) menar också att dessa tre strategier kan ses som grader för hur långt 
man kommit i användandet av sociala medier. 

Representation handlar delvis om att finnas (och synas) där medborgarna finns och 
tillgängliggöra information i de kanaler som medborgarna använder. Att tillgängliggöra 
sin information även i sociala medier ses av många också som ett sätt att nå ut med sitt 
budskap till målgrupper som inte nås via andra kanaler. Den här strategin innebär också 
att sociala medier används för att sprida samma information som sprids i andra kanaler, 
och inte för att tillföra nytt innehåll till den externa kommunikationen. (Mergel 2013a; 
Mergel 2013b) 

Att använda sociala medier på det här sättet resulterar i en ”push”-taktik där 
kommunikationen är enkelriktad och där informationen inte anpassas nämnvärt för det 
sociala mediet eller för att uppnå interaktivitet. Det nya mediet ses som en förlängning 
av närvaron på internet och används som ytterligare en kanal att få ut sitt budskap. 
(Mergel 2013a; Mergel 2013b) 

Engagemang som syfte med sin närvaro på sociala medier kommer av observationen att 
målgruppen har ett behov av att interagera med den offentliga organisationen på ett mer 
naturligt och informellt sätt. För det här syftet används ofta en ”pull”-taktik. Detta 
innebär att organisationen aktivt försöker involvera målgruppen och uppmuntra 
människor att skapa och dela innehåll. Interaktion uppstår då till exempel genom att 
organisationen ställer frågor till målgruppen samt genom kommentarer eller delningar 
och svar på kommentarer. Strategin går alltså steget längre än att bara sprida 
information till allmänheten. Den används också för att locka besökare till 
organisationens webbplats och för att göra relationen till organisationen mer personlig. 
(Mergel 2013a; Mergel 2013b) 

Nätverkande innebär att organisationen använder sociala medier för att få insikt om 
målgruppernas intresseområden och synpunkter, eller för att låta målgrupperna bli 
medskapare av planer och dylikt. Organisationen kan i detta syfte tillhandahålla ett 
socialt medium för att möjliggöra ”mingel” och diskussioner mellan olika intressenter, 
och i vissa fall själv inta en mer passiv roll där man fokuserar på att lyssna in vad som 
sägs. (Mergel 2013a; Mergel 2013b) 

För att uppnå det här syftet används det Mergel kallar en nätverkstaktik, vilket innebär 
att användandet av sociala medier i hög utsträckning är interaktivt. Det finns en 
kommunikation fram och tillbaka mellan organisationen och dess intressenter (och/eller 
intressenterna emellan). Organisationen har ofta en god uppfattning om vilka följarna är 
och vilka som är den avsedda målgruppen. Facebook och andra sociala medier används 
på ett strategiskt sätt för att lyssna in vilka problem som diskuteras som kan ha relevans 
för organisationens uppdrag, och för att skapa ny kunskap. Istället för att begränsa och 
kontrollera innehållet på de sociala medierna tillåts följarna att interagera med 
innehållet på olika sätt. (Mergel 2013a; Mergel 2013b) 
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Syfte Taktik Särdrag 

   Representation "Push" - Enkelriktad 
överföring av 
information 

Förlängning av webbplatsen.  
Samma innehåll som i andra 
kanaler. 

Engagemang "Pull" - Dubbelriktad 
kommunikation 

Försöker aktivt engagera 
målgrupperna. 
Interaktion genom delningar, 
kommentarer etc. 

Nätverkande Nätverkande 
Gemensam utformning 
av service 

Lyssnande roll. 
Målgrupperna som medskapare. 
Hög grad av interaktivitet. 

Figur 1. Sammanställning av Mergels (2013a, 2013b) teori. 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativt angreppssätt 

Eftersom avsikten med studien var att undersöka forskningsfrågorna på djupet och 
förstå mer komplexa orsaker och sammanhang, har en kvalitativ forskningsstrategi 
använts. Den kvalitativa strategin innebär bland annat att tyngdpunkten läggs på ord 
snarare än kvantifiering vid insamling och analys av data, och att forskaren intresserar 
sig för hur individer upplever och tolkar sin sociala verklighet snarare än att undersöka 
en objektiv verklighet (Bryman 2011).  

4.2 Fallstudie som metod för undersökningen 

Syftet med en fallstudie är bland annat att få fördjupad kunskap om det specifika fallet 
genom fylliga beskrivningar av företeelser i det aktuella sammanhanget. En fallstudie 
kan leda till förståelse av ett visst fenomen, men det är förståelse av fallet som är 
prioriterat. (Pickard 2013) Fallstudien är som regel fokuserad på en eller ett fåtal enheter 
(Heide & Simonsson 2014), vilket är naturligt med tanke på den omfattande och 
detaljrika kunskap som eftersträvas för varje enskilt fall. Kännetecknande för en 
fallstudie är också att det är befintliga organisationer och de processer som pågår där 
som studeras, till skillnad från vid experiment där ett visst fall konstrueras för studiens 
syfte (Heide & Simonsson 2014).  

Då syftet med den här studien var att undersöka en enda organisation och deras 
erfarenheter, och att nå en djupare förståelse av detta, blev fallstudien ett naturligt val av 
forskningsmetod. I ett tidigt skede av arbetet, då syfte och frågeställningar ännu inte var 
klart formulerade, fanns tankar om att utföra en så kallad kollektiv fallstudie, det vill 
säga att studera fler än ett fall. Detta för att kunna göra jämförelser mellan olika fall och, 
i någon mån, kunna dra mer generella slutsatser av studien. Anledningen till att studien 
slutligen inriktades på att studera ett enstaka fall var att Jönköpings kommun visade sig 
ha ett stort antal anställda som använder sociala medier i sitt arbete, och att detta enda 
fall därför antogs kunna ge ett rikt material och vara värt en egen och djupare 
undersökning. 

Fallstudier innebär ofta användandet av flera olika tekniker för datainsamlingen (Heide 
& Simonsson 2014). Den här fallstudien har dock, på grund av tidsbrist, i stort sett varit 
begränsad till en enda teknik, även om inslag av ytterligare en teknik har funnits med. 

4.3 Intervjuer och (viss) observation som teknik för 
datainsamling 

Givet att studien avgränsats till att undersöka frågeställningarna ur organisationens 
perspektiv, är det framför allt individer inom den undersökta organisationen som kan ge 
svar på hur sociala medier används för den externa kommunikationen samt hur den 
externa kommunikationen eventuellt har förändrats genom användandet av dessa 
medier. Därför ansågs intervjuer vara en lämplig metod för att samla in erforderlig data. 
Intervjuer gör det möjligt att ta del av andra människors perspektiv och erfarenheter, 
och kan ge den typ av kvalitativ och fördjupad data som eftersöktes för att besvara 
forskningsfrågorna. 
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Som Eksell och Magnusson (2014) påpekar kan intervjun som metod innebära en viss 
begränsning, då den endast ger oss information om hur människor talar om och 
beskriver ett fenomen (i det här fallet extern kommunikation genom sociala medier). 
För att i någon mån avhjälpa detta, kombinerades intervjun med en kortare observation 
där intervjupersonen fick visa hur hen använder det aktuella sociala mediet i sitt 
vardagliga arbete. Observationen utfördes som en integrerad del av intervjun, och 
snarare än att fungera som en regelrätt observation i vanlig mening användes den för att 
stimulera intervjupersonen till ytterligare reflektion. Det kan konstateras att själva 
observationen i de flesta fall inte gav några betydande insikter som inte intervjun i sig 
hade gett. 

4.3.1 Urval 

De intervjuade personerna är anställda inom organisationen Jönköpings kommun som 
sedan en tid tillbaka arbetar med olika typer av sociala medier som ett verktyg för den 
externa kommunikationen. Genom att ta del av hur dessa personer använder de sociala 
medierna för extern kommunikation samt deras tankar kring hur den externa 
kommunikationen eventuellt har påverkats genom sociala medieanvändningen, har 
information samlats in som bidragit till svaren på forskningsfrågorna. 

Antalet anställda inom Jönköpings kommun som använder sociala medier i sitt arbete 
för att kommunicera med och/eller informera externa målgrupper är stort, och på grund 
av den begränsade tiden för genomförandet av undersökningen var det inte möjligt att 
intervjua samtliga dessa personer. Istället gjordes ett urval av sex personer som arbetar 
inom olika delar av organisationen.  

Valet av intervjupersoner kan sägas ha skett genom så kallat målinriktat urval. Det 
målinriktade, eller målstyrda, urvalet innebär att man som forskare väljer 
intervjupersoner som är relevanta i förhållande till forskningsfrågorna (Bryman 2011). 
Urvalet av intervjupersoner har skett utifrån personernas erfarenhet av att använda 
sociala medier för extern kommunikation, men också utifrån hur aktivt de använder 
sociala medier idag. En strävan har också varit att hitta personer som innehaft sin tjänst 
tillräckligt länge för att ha erfarenheter från tiden innan man började använda sociala 
medier. En annan strävan har varit att hitta intervjupersoner från olika förvaltningar 
inom kommunen för att kunna ta del av erfarenheter från olika verksamheter. Detta har 
dock varit ett underordnat urvalskriterium, då syftet inte har varit att symmetriskt 
representera hela organisationen eller att göra jämförelser mellan de olika 
förvaltningarna. 

Urvalsprocessen började med att kommunikationschefen och 
kommunikationsavdelningens ansvarige för digitala kanaler kontaktades. Från dem 
erhölls tips om ett antal personer som aktivt använder sociala medier i sitt arbete. 
Kontakten med dessa personer genererade sedan ytterligare tips om andra personer som 
kunde vara relevanta som intervjupersoner. Urvalet har alltså också skett enligt den så 
kallade snöbollsmetoden (se t.ex. Pickard 2013 eller Bryman 2011). Som en del av 
urvalsprocessen undersöktes de sociala mediekonton som finns representerade på 
kommunens webbplats för att identifiera vilka konton som används mer aktivt. Denna 
”förundersökning” ledde fram till att två potentiella intervjupersoner som inte 
föreslagits av någon inom organisationen kunde kontaktas. 
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Som ett avslutande led i urvalsprocessen genomfördes en ”sonderande” intervju i form 
av ett relativt kort telefonsamtal med var och en av de identifierade möjliga 
intervjupersonerna. Under denna intervju ställdes frågor som syftade till att klargöra 
huruvida respektive person skulle passa som intervjuperson med hänsyn till de 
frågeställningar som skulle besvaras. 

I följande tabell visas en översiktlig information om de personer som slutligen valdes ut 
för djupintervjuerna. 

 

Identifikator Roll Förvaltning/verksamhetsområde 

Respondent 1  Agenda 21-samordnare Miljö- och hälsoskyddskontoret 

Respondent 2 Barnstrateg Stadskontoret 

Respondent 3 Utvecklingschef Kultur- och fritidsförvaltningen 

Respondent 4 Bibliotekarie Stadsbiblioteket 

   

Respondent 5 Projektledare Stadsbyggnadskontoret 

Respondent 6 Administratör Socialtjänsten 
      

Tabell 2. Lista över respondenter för djupintervjuerna. 

 

Utöver intervjuerna med användare av sociala medier genomfördes också en intervju 
med den ansvariga för digitala kanaler på kommunikationsavdelningen för att samla in 
viss bakgrundsinformation kring Jönköpings kommuns användande av sociala medier. 
Informationen från denna intervju var främst ämnad att ge forskaren en förförståelse 
inför de andra intervjuerna, men har också bidragit till informationen i avsnittet 
Jönköpings kommun och sociala medier som återfinns i inledningen. 

4.3.2 Intervjuprocessen 

Intervjuprocessen genomfördes i stort enligt Kvales sju steg för denna process: 1) 
tematisering, 2) planering, 3) intervju, 4) utskrift, 5) analys, 6) verifiering, 7) 
rapportering (Kvale & Brinkmann 2009).  

Tematiseringen skedde i och med att undersökningens frågeställningar formulerades 
och relevant litteratur lästes igenom för att bygga nödvändiga förkunskaper inför 
studien. Planeringen innebar bland annat att de olika intervjuerna planerades in så att 
tillräckligt med tid för transkribering av materialet och viss analys fanns mellan 
intervjuerna. På så sätt tilläts reflektion mellan intervjuerna, och erfarenheter från en 
intervju kunde användas i nästa.  

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats med tillgång till 
dator el. dyl. så att intervjupersonen kunde visa hur hen arbetar på det aktuella sociala 
mediekontot. Varje intervju inleddes med en så kallad orientering (Kvale & Brinkmann 
2009) där jag berättade kort om syftet med intervjun och frågade deltagaren om det var 
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okej att spela in samtalet. Dokumentation skedde i samtliga fall dels genom 
ljudinspelning och dels genom anteckningar. 

För att möjliggöra upptäckter av det oväntade, men samtidigt ha ett tydligt fokus i 
intervjuerna, genomfördes så kallade semi-strukturerade intervjuer. En sådan intervju 
har en viss struktur, men erbjuder samtidigt en viss flexibilitet genom anpassning av 
ordningsföljden i frågorna, följdfrågor och förtydliganden (Bryman 2011). 
Semistrukturerade intervjuer (såväl som strukturerade intervjuer) kallas ibland också för 
djupintervjuer (Bryman 2011), vilket tydligare speglar de fylliga och detaljerade svar 
som forskaren eftersöker.  

För intervjuerna användes en intervjuguide som bestod av ett antal huvudfrågor med 
tillhörande underfrågor (se bilaga 1). De senare kunde ställas om svaren på 
huvudfrågorna inte blev tillräckligt uttömmande. Utöver frågorna i intervjuguiden 
ställdes improviserade följdfrågor och kontrollfrågor.  

Utskrift och analys av intervjuresultat skedde i möjligaste mån i direkt anslutning till 
varje intervju. Detta för att minimera risken för att intryck från intervjun går förlorade 
när alltför lång tid passerar mellan intervju och utskrift och analys.  

4.3.3 Verifiering av undersökningens kvalitet 

För verifiering av undersökningars kvalitet används ofta begreppen validitet, reliabilitet 
och objektivitet. Trots att dessa kriterier förutsätter ett positivistiskt synsätt används de 
ofta även för kvalitativ forskning som ju vanligtvis utgår från ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt. För att bättre passa den kvalitativa forskningen bör 
kvalitetsbedömningen istället fokusera på den aktiva roll forskaren har i konstruktionen 
av ”verkligheten”, det vill säga hur hen framställer det studerade fenomenet. (Heide & 
Simonsson 2014)  

Här används därför några alternativa begrepp för att verifiera studiens kvalitet: 
trovärdighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och tät beskrivning (se Heide & 
Simonsson 2014) 

Trovärdighet handlar om att man studerar ett visst fall under en längre tid, så att man lär 
sig ”kulturen” och så att en viss tillit hinner byggas upp (Heide & Simonsson 2014). I 
den här studien har trovärdigheten säkerställts bland annat genom att jag har haft 
kontakt med intervjupersonerna vid ett flertal tillfällen, vilket innebär att tillit successivt 
kunnat byggas upp. Den ”sonderande” intervjun med varje intervjuperson medförde att 
jag och intervjupersonen började lära känna varandra redan innan själva djupintervjun. 
Trovärdighet kan också uppnås genom att samla in ett rikt empiriskt material (Heide & 
Simonsson 2014). Genom att ta god tid för intervjuerna och dessutom kombinera dessa 
med ett moment av observation har jag fått ett rikt material att bygga min analys på.  

Tillförlitligheten i en studie kan säkerställas genom att de som studeras får läsa igenom 
exempelvis resultat och analys. Detta kallas ibland respondentvalidering (Heide & 
Simonsson 2014). Respondenternas genomläsning kan också ge nya infallsvinklar till 
tolkningen av materialet. I den här studien har respondenterna getts möjlighet att 
kontrollera materialet i två steg. Dels fick respondenterna möjlighet att läsa igenom det 
transkriberade och sammanfattade ”råmaterialet”, och dels gavs möjlighet att läsa 
igenom resultat- och analysdelen när den var klar. 
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Respondenternas genomläsning av materialet bidrar också till bekräftelsebarheten, då 
dessa personer kan avgöra om resultaten kan bekräftas (Heide & Simonsson 2014). 
Samtliga respondenter i den här studien har läst igenom såväl råmaterialet som resultat- 
och analyskapitlet, och bekräftat att deras information är rätt uppfattad och att analysen 
är rimlig. 

En tät beskrivning av fallorganisationen är ett annat kriterium för att säkerställa en 
undersöknings kvalitet. Genom en tät och detaljerad beskrivning ges läsaren bättre 
förutsättningar att överföra kunskaperna på andra situationer. (Heide & Simonsson 
2014) Här har beskrivningen av framför allt intervjuresultaten gjorts tämligen 
detaljerad, bland annat genom att beskriva olika exempel av olika fenomen, använda 
citat från respondenterna samt komplettera texten med bilder för en mer levande och 
tydligare beskrivning. 

4.4 Hantering av etiska aspekter 

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att alla deltagare i en undersökning får tillräcklig 
information om den studie de ingår i. De bör exempelvis få information om det 
allmänna syftet med studien och i stora drag om hur den är upplagd. Detta kallas 
informerat samtycke. (Kvale & Brinkmann 2009) I den här undersökningen har varje 
intervjuperson innan djupintervjun blivit informerad om vilken typ av studie det rör sig 
om (magisteruppsats), vilket studiens syfte har varit, samt att de skulle få möjlighet att 
läsa det transkriberade och tolkade intervjumaterialet innan uppsatsen lämnades in. Ju 
längre fram i processen vi befann oss desto mer specifik information kunde deltagarna 
få.  

Genom att jag personligen frågade var och en av intervjupersonerna om de ville delta i 
studien, försäkrade jag mig också om att de deltog på helt frivillig basis. Inför varje 
intervju frågade jag dessutom den aktuella intervjupersonen om hen var bekväm med att 
jag spelade in intervjun, vilket alla gav samtycke till.  

När det gäller presentationen av intervjupersonerna i uppsatsdokumentet, valde jag att 
inte nämna respondenterna vid namn, trots att jag från samtliga fått samtycke till att 
göra det. Detta för att säkerställa en viss konfidentialitet för intervjupersonerna. Då 
respondenternas roller framgår av presentationen har inte fullständig konfidentialitet 
åstadkommits, men med tanke på att samtliga respondenter samtyckt till presentation 
med namn, ser jag den valda vägen som en tillräcklig åtgärd. Genom att 
intervjupersonernas roller framgår i beskrivningen blir denna betydligt fylligare och mer 
konkret än vad som annars hade varit fallet. 

4.5 Begränsningar i metoden 

Den här studien handlar om en organisations externa kommunikation, det vill säga 
kommunikationen med intressenter utanför organisationen. Att endast intervjua 
människor inom organisationen ger således en något begränsad förståelse av hur denna 
kommunikation ser ut. För att få en mer fullödig bild av hur den externa 
kommunikationen ser ut och eventuellt har förändrats i och med att sociala medier har 
börjat användas, hade det varit relevant att också undersöka den externa 
kommunikationen ur målgruppernas perspektiv. Detta hade dock inte låtit sig göras 
särskilt enkelt, och var i det här fallet inte heller möjligt på grund av den mycket 
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begränsade tiden för undersökningen. Trots att studien varit begränsad till 
organisationens perspektiv menar jag att resultatet är tillräckligt relevant för att på ett 
meningsfullt sätt besvara forskningsfrågorna. 

Som nämnts ovan, kombinerades intervjuerna med en kort observation. En begränsning 
i detta moment var att intervjupersonen inte genomförde någon ”verklig” aktivitet, 
såsom att göra ett inlägg eller besvara en kommentar, vid observationen, utan snarare 
visade hur hen brukar arbeta med det sociala mediet. En observation av en pågående 
aktivitet kan tänkas ge mer än när intervjupersonen visar och beskriver vad och hur hen 
brukar arbeta. 

I beskrivningen av hur urvalet av intervjupersoner genomfördes nämndes att urvalet 
delvis skett med den så kallade snöbollsmetoden. En risk som är förknippad med detta 
tillvägagångssätt är förstås att de som föreslår intervjupersoner främst föreslår personer 
som de råkar känna till, men som för den skulle inte behöver vara bäst lämpade för 
studien. Den här risken hanterades delvis genom de ”sonderande” intervjuerna som var 
till för att säkerställa att de föreslagna intervjupersonerna faktiskt var relevanta för 
sammanhanget, och delvis genom ”förundersökningen” av de aktuella sociala 
mediesidorna.   
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5. Presentation och syntes av empirin 

I intervjuerna framträdde ett antal olika teman med relevans för frågeställningarna 
särskilt tydligt. Dessa teman används här för att på ett strukturerat sätt återge resultaten 
från intervjuerna och syntesen av dessa. Presentationen inleds dock med två teman som 
inte har en direkt koppling till de två forskningsfrågorna, men som finns med som 
intressant bakgrundsinformation till det övriga resultatet. De tre teman som sedan följer 
är framför allt kopplade till den första frågeställningen som gällde hur Jönköpings 
kommun använder sociala medier för sin externa kommunikation. Nästföljande tema 
har huvudsakligen bäring på den andra frågeställningen, som gällde huruvida 
Jönköpings kommuns externa kommunikation har förändrats i och med användandet av 
sociala medier, och i så fall hur. Slutligen avrundas resultatredovisningen med ett 
avsnitt som kort nämner några ytterligare teman med mindre tydlig koppling till 
forskningsfrågorna, men som ändå är intressanta att ta upp, bland annat med tanke på 
vidare forskning. 

Då kapitlet förutom att redovisa resultaten också syftar till att i någon mån syntetisera 
dessa, är det implicit att viss analys och tolkning av resultaten görs redan här. Denna 
initiala analys och tolkning samt nämnda syntes syftar till att tydliggöra vissa aspekter 
av resultatet, vilka tas upp i nästa kapitel där den huvudsakliga analysen sker. 

5.1 Varför sociala medier? 

Samtliga respondenter i undersökningen har börjat använda sociala medier på eget 
initiativ i sitt arbete, men skälen till att man börjat använda denna kanal skiftar något. 
Några motiv som nämndes under intervjuerna var att finnas där målgruppen finns, att nå 
fler människor, att det förväntas att man finns i sociala medier, samt att sociala medier 
är en mer informell kanal som inte är lika styrd som exempelvis webbplatsen. 
Respondent 1 menade också att det är en demokratifråga att finnas i olika kanaler. 

Ett annat motiv som angavs av några av respondenterna var att det helt enkelt är roligt 
att kommunicera via sociala medier, något som kan tänkas hänga ihop med den frihet 
som några av respondenterna också kopplade till dessa medier. 

5.2 Valet av socialt medium och motivationen för detta val 

Av de intervjuade personerna använder fyra personer Facebook medan de två övriga 
använder Instagram. En av respondenterna använder utöver Facebook även ett Twitter-
konto. Som skäl för att använda Facebook angavs bland annat en vana vid just det 
mediet och att det är ett socialt medium med många användare. Ett annat skäl som 
angavs för att använda Facebook, men även Instagram, var enkelhet. Det är här inte 
osannolikt att vanan vid ett visst medium också bidrar till upplevelsen av enkelhet. För 
Instagram angavs vidare möjligheten att använda bilden som kommunikationsverktyg 
som skäl för att välja detta medium. Ett citat från respondent 1 får illustrera hur några av 
intervjupersonerna tänkte kring valet av medium: ”Vi måste testa och pröva oss fram.” 
(Respondent 1) 

Generellt angavs alltså ingen strategisk tanke bakom valet av socialt medium. Den enda 
respondent som tycktes ha gjort vissa strategiska överväganden vid valet av medium var 
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Respondent 5, som valt Instagram på grund av det format detta medium erbjuder och för 
att just detta format passar det syfte han och hans kollegor har med kommunikationen 
via Instagram.   

5.3 Syften och mål med användandet av sociala medier 

För flertalet av respondenterna är det huvudsakliga syftet med att använda sociala 
medier för den externa kommunikationen att sprida information, alltså en enkelriktad 
kommunikation utan förväntningar på återkoppling.  

Jag använder det [Facebook; min anm.] lite som megafon. Och då kan man ju inte förvänta 
sig så mycket kommunikation tillbaka. (Respondent 1) 

Informationen är ofta relaterad till det som händer i den egna verksamheten, antingen 
det som har hänt eller det som kommer att hända. I många fall kan 
informationsspridningen därför sägas handla om att marknadsföra den egna 
verksamheten. Respondent 2 menade exempelvis att hon använder Instagram för att visa 
att hon finns och skapa medvetenhet kring det arbete Jönköpings kommun gör för att 
implementera barnkonventionen i kommunen (se exempel i bild 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ett liknande sätt kan Respondent 4 och Respondent 6 sägas använda Facebook. 
Respondent 4 och hennes kollegor informerar om det som är på gång i de olika 
biblioteken, medan Respondent 6 använder Facebook i huvudsak för att nå ut till 
uppdragstagare (familjehem, jourfamiljer etc.) med relevant information om exempelvis 
kommande aktiviteter, men också för att nå potentiella uppdragstagare som ännu inte 
tagit steget till ett aktivt engagemang.  

En av de två respondenter som använder Instagram, Respondent 5, gör detta med 
avsikten att skapa en dialog med invånare i kommunen kring hur staden kan utvecklas. 
Syftet är, enligt respondenten, att få idéer och synpunkter inför nya projekt, men också 

Bild 1. Respondent 2 använder Instagram för att berätta om kommunens arbete med 

att implementera Barnkonventionen.  
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att få återkoppling på redan genomförda projekt. Hittills har gensvaret varit begränsat, 
men enligt respondenten finns det vissa frågor som engagerar människor och genererar 
respons. Bild 2 visar ett exempel på hur tips och idéer från medborgarna efterfrågas via 
Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En önskan om dialog uttrycktes också hos flera av de andra respondenterna. Respondent 
1 och Respondent 6 nämnde exempelvis att de då och då försöker få till viss interaktion, 
bland annat genom att be följarna om idéer på föreläsare och dylikt, men menade att de 
upplever det som svårt att åstadkomma detta. En förklaring till detta, enligt respondent 
1, kan vara att de flesta människor som finns på Facebook finns där som privatpersoner 
och ”vill ha det lite trevligt”. Respondent 6:s teori kring svårigheten att få till en dialog 
med sina följare var istället att dessa troligen inte har tid att engagera sig så mycket i 
kommunikationen.  

Även respondent 4 nämnde att hon ibland försöker skriva så att interaktion uppmuntras, 
men menade att det inte gett så mycket. Hon menade vidare att det krävs mer tid och 
engagemang än hon har möjlighet att lägga ned idag för att skapa dialog. Samma 
problem nämndes av respondent 3 som menade att dialog kräver betydligt mer 
engagemang och aktivitet från administratörerna av Facebook-kontot än vad de idag har 
möjlighet att lägga ned. Trots att flera respondenter alltså indikerar ett visst intresse av 
att föra en dialog, blev det under intervjuerna tydligt att detta inte har någon hög 
prioritet och att det inte arbetas aktivt för att förändra kommunikationen mot mer 
interaktivitet och dialog. 

Ett annat syfte, som framför allt fördes fram av Respondent 5, var påverkan. I det här 
fallet handlade det om att i någon mån påverka invånarnas bild av Jönköping som stad. 
Genom att visa bilder på olika platser i Jönköping, som kanske inte annars får så stor 

Bild 2.  Genom Instagram efterfrågar Respondent 5 och hans kollegor kommuninvånarnas 

synpunkter och idéer.  
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uppmärksamhet, vill respondenten och hans kollegor ge en bredare bild av vad 
Jönköping är.  

Även två av de andra intervjupersonerna nämnde påverkan som ett syfte. Respondent 6 
menade att hon och hennes kollegor på socialtjänsten använder Facebook som ett 
komplement till andra kanaler då de driver kampanjer för att värva fler uppdragstagare 
(se bild 3 för exempel på detta). Respondent 1 vill genom sin kommunikation via 
sociala medier, liksom i sitt övriga arbete, påverka organisationer och privatpersoner att 
ta ett kliv i riktning mot ett mer miljövänligt beteende. 

Det tänker jag nog, att man kan finnas där som en liten röst, en liten pusselbit, liksom, ett 
litet frö. (Respondent 1) 

Ingen av de tre övriga respondenterna nämnde påverkan som motiv till att använda 
sociala medier, och inte heller för de respondenter som nämnde detta syfte verkade det 
vara det främsta motivet till deras kommunikation i sociala medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare ett annat syfte med användningen av sociala medier som kom fram i 
intervjuerna var omvärldsbevakning. Detta syfte angavs av tre av respondenterna, varav 
en använder Twitter för att få nyheter med koppling till sitt arbetsområde, en följer 
andra organisationer via sitt Instagram-konto för att få information om vad som händer 
och hitta nya kontakter inom det egna området, och ytterligare en följer föreningar i 
kommunen på deras Facebook-sidor för att bli uppdaterad om det som händer i dessa 

Bild 3.  Facebook är en av flera kanaler som socialtjänsten använder för 

att rekrytera nya uppdragstagare (Respondent 6). 
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föreningar. Respondent 1 menade att det i det här sammanhanget var ett problem att 
Facebook filtrerar på ett sätt som inte alltid stämmer överens med de egna intressena. 

Enligt respondent 3 är just omvärldsbevakningen, alltså inflödet av information, det 
främsta skälet till att hon och hennes kollegor använder Facebook. Här skiljer sig alltså 
det huvudsakliga syftet med att använda sociala medier från övriga respondenters 
syften. Medan övriga respondenter har fokus på att föra ut information (möjligen med 
undantag för Respondent 5, som arbetar aktivt med både in- och utflöde), ligger fokus 
här på att få in information. 

Respondent 1 uttryckte också en förhoppning om att genom de sociala medierna kunna 
nå fler människor, särskilt människor som hon inte har en annan naturlig kanal till. Det 
fanns dock ingen tanke på att nå en specifik målgrupp. Även respondent 2 och 
respondent 5 såg sociala medier som ett sätt att nå ut till fler människor.  

Respondent 5 beskrev också hur kommunikationen via Instagram kan ge upphov till nya 
samarbeten i arbetet med att utveckla Jönköpings stad. Genom Instagram-kontot har 
verksamheter i staden fått upp ögonen för vad respondenten och hans kollegor gör och 
verksamheterna har blivit mer delaktiga i detta arbete. Här finns alltså ett exempel på 
hur sociala medier används för att få en större delaktighet i kommunens 
utvecklingsarbete.  

Endast en av respondenterna, Respondent 5, kunde ange några uttalade och mätbara mål 
med sin användning av sociala medier för den externa kommunikationen. Exempel på 
dessa mål är antal följare och antal inlägg. Flertalet har alltså inga konkreta mål, och ett 
par av respondenterna uttryckte att det är upplevda förväntningar från omvärlden 
snarare än en genomtänkt idé om vad man vill uppnå som lett till att man börjat 
kommunicera via sociala medier. 

5.4 Kommunikationens innehåll 

Som nämnts i föregående avsnitt, så använder respondenterna i stor utsträckning de 
sociala medierna för att berätta om den egna verksamheten. Innehållet består därför till 
stor del av information kopplat till sådant som det arbete organisationen utför eller de 
aktiviteter och arrangemang som anordnas av verksamheten.  

Två av respondenterna menade att de genom de sociala medierna kan erbjuda någon typ 
av ”bonusinformation” till människor som är särskilt intresserade av det aktuella 
området. ”Mejlboxarna kan man ju inte bomba, så ofta som jag lägger ut här [på 
Facebook; min anm.]” (Respondent 1), uttryckte sig en respondent om fördelen med att 
erbjuda extramaterialet via sociala medier. Till skillnad från den information som 
kommer via mejl kan ju information via sociala medier väljas bort, till exempel genom 
att den potentiella mottagaren antingen avstår från att följa en viss sida eller väljer att 
inte se inlägg från denna sida. 

På grund av de sociala mediernas format innehåller kommunikationen naturligt nog 
mycket bilder, inte minst då mediet är Facebook eller Instagram. Vid valet av Instagram 
som kommunikationsverktyg angavs, som tidigare nämnts, just möjligheten att 
kommunicera genom bilder som ett viktigt skäl för att välja detta medium. Respondent 
1 och Respondent 4 nämnde också spektakulära bilder som ett bra instrument för att få 
uppmärksamhet och spridning i sociala medier. De menade att det är just bilder som 
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sticker ut som ger gillanden och delningar. Bilder tycks alltså vara en viktig komponent 
i det innehåll respondenterna vill förmedla via de sociala medierna. I bild 4 visas ett 
exempel på bilder som gav många gillanden när de publicerades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Kommunikationens karaktär 

De flesta av respondenterna menade att de har en annan, mer informell, tonalitet i 
sociala medier än i andra kanaler. Några citat från intervjuerna får illustrera detta: 

Personlig, men inte privat. … Om det kommer en låntagare som man får ett litet samtal 
med om böcker och läsning, det är lite den känslan [vi vill ha i kommunikationen på 
Facebook; min anm.]. Det är fortfarande inte jag som privatperson, men det kan ändå bli ett 
ganska personligt möte. (Respondent 4) 

Jag är här som tjänsteman, så jag håller en professionell, men samtidigt lite personligare ton 
[i sociala medier; min anm.]. (Respondent 1) 

Det är lättare att skriva byråkratiskt och krångligt på en hemsida än vad det är att göra det 
på en Facebooksida. (Respondent 2) 

Bild 4.  En bild av bibliotekets julgran byggd av böcker är 

ett exempel på en bild som sticker ut i mängden och som 

gav många gillanden när den lades upp (Respondent 4).  
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Respondent 2 beskrev sin egen tonalitet i sociala medier som mer personlig och som att 
hon skriver mer som hon själv pratar där. Medan den här respondenten även valt att 
presentera sig med sitt namn på sitt sociala mediekonto (Instagram), har övriga 
respondenter valt att avstå från denna typ av personalisering.  

I kontrast till beskrivningarna ovan beskriver respondent 3 sin och kollegornas 
kommunikation via Facebook som ganska byråkratisk och icke-personlig. Hon förklarar 
detta med att de generellt sett är bra på att försöka vara professionella och att inte vara 
så personliga.  

Även om det finns undantag, tycks det alltså som att användandet av sociala medier 
främjar en mer informell och personlig ton än vad som är vanligt i andra 
kommunikationskanaler. Undantaget visar dock att det inte är givet att tonen blir en 
annan i sociala medier än i andra kanaler för den externa kommunikationen, trots att 
mediets format kan sägas uppmuntra till en mer informell form av kommunikation.  

Flera respondenter betonade också snabbheten i de sociala medierna. Respondent 5 
angav exempelvis snabbhet och lättillgänglighet som ett av skälen till att använda 
Instagram för att fånga upp idéer och synpunkter. Respondent 3 menade att just 
snabbheten var en fördel även när det sociala mediet används för omvärldsbevakning, 
eftersom informationen då kommer automatiskt till en istället för att man ska lägga tid 
på att söka denna information.  

En annan reflektion kring snabbhet gjordes av Respondent 2, som menade att det finns 
en förväntan hos kommuninvånare och andra intressenter att informationen ska vara 
tillgänglig direkt och att man ska få snabba svar. Ytterligare en aspekt på de sociala 
mediernas snabbhet kom från Respondent 6, som menade att en av fördelarna med dessa 
medier är att man kan få ut information om det som händer när det händer, alltså utan 
någon större fördröjning. Det finns således ett slags omedelbarhet i kommunikationen. 

5.6 Den externa kommunikationen efter sociala mediers inträde 

Som framkom i avsnittet om syften och mål, ligger tyngdpunkten i den externa 
kommunikationen fortfarande på enkelriktad informationsspridning, trots de möjligheter 
till dialog som de sociala medierna erbjuder. De skäl till att det är så som framkommit i 
intervjuerna är dels att tid och/eller engagemang saknas för att verkligen arbeta aktivt 
för interaktion och dialog, men också att det i vissa fall helt enkelt inte finns någon 
ambition eller vilja att använda det sociala mediet som ett verktyg för att åstadkomma 
en dialog. 

Respondent 5, som får betraktas som ett undantag i detta sammanhang, menade att den 
externa kommunikationen hos hans förvaltning i viss mån blivit mer dubbelriktad sedan 
man började använda Instagram. Fler människor nås, enligt respondenten, via denna 
kanal än via traditionella kanaler, och därför får man också in synpunkter från fler håll. 
Genom Instagram får man direkt återkoppling på bilder, spontana synpunkter som man 
inte skulle få annars. Vidare menade han att kommunikationen via Instagram har lett till 
en ökad delaktighet från olika aktörer som bedriver verksamhet i Jönköping. Det 
medvetna användandet av sociala medier har i det här fallet således lett till en viss 
förändring av den externa kommunikationen mot att bli mer interaktiv. 
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Samma respondent pekar också på den möjlighet att kommunicera ett flöde av bilder på 
staden som Instagram ger (se bild 5 för exempel på detta). Genom Instagram har man 
fått en kanal genom vilken man enkelt och kontinuerligt kan förmedla ögonblick och 
stämningar, något som inte lika enkelt låter sig göras genom andra kanaler. 
Kommunikationens karaktär har alltså förändrats på så sätt att den nu förmedlar känslor 
i större utsträckning än vad som var fallet innan Instagram blev ett verktyg för den 
externa kommunikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

Som nämnts ovan, ses de sociala medierna också som en kanal för ”bonusinformation”, 
alltså sådant som kanske inte passar att lägga på en webbplats eller skicka i mejl till 
mottagarna. Till viss del innebär de nya medierna alltså också ett nytt innehåll. En 
annan förändring av innehållet som de sociala medierna inneburit beskrevs av 
Respondent 3. Hon menade att det finns en liten innehållsmässig skillnad i den externa 
kommunikationen, då hon och hennes kollegor idag delar innehåll från andras 
Facebook-sidor, det vill säga innehåll som man inte själv producerat, vilket inte var 
fallet tidigare. 

Respondent 4, som framför allt använder sociala medier för att berätta om bibliotekets 
verksamhet, menade att den stora skillnaden i den externa kommunikationen till följd av 
att man börjat använda sociala medier är att man nu inte bara informerar om det som 
kommer att hända, utan även om det som har hänt. På samma sätt menade Respondent 6 
att de sociala medierna lett till att man numer även kommunicerar kring det som har 
hänt. Innehållet i kommunikationen har således förändrats även här. 

I likhet med detta, berättade Respondent 2, som nämnts ovan, att hon använder det 
sociala mediet för att marknadsföra det arbete som utförs inom hennes område. Detta 
gör hon genom att förmedla det vardagliga arbetet med hjälp av bilder och korta 
kommentarer. Också detta är ett exempel på en ny typ av innehåll, som blivit möjligt 
genom de sociala mediernas format och funktioner. 

Exemplen ovan visar hur vissa respondenter använder sociala medier för att förmedla en 
berättelse om verksamheten på ett sätt som man inte tidigare gjort. Det faktum att 
många sociala medier i stor utsträckning bygger på just bilder bör också i sig innebära 
att innehållet är ett annat än det som förmedlas genom traditionella kanaler. 

Både respondent 1 och respondent 2 menade att de genom att börja använda sociala 
medier för den externa kommunikationen gjort sig mer tillgängliga, bland annat genom 
att fler kan få del av mer information. Respondent 2 menar också att sociala medier har 
tvingat kommunen som organisation att bli mer öppen och tillgänglig.  

Bild 5.  Några exempel från bildflödet på Stadsbyggnadsvisionens Facebook-sida.  
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Folk ställer andra krav idag. Folk ställer krav på att informationen ska vara tillgänglig 
direkt och att man ska få snabba svar och så där. (Respondent 2) 

En aspekt som togs upp av två av respondenterna var den ökade tillgänglighet till 
information som de själva upplevde att de fått genom att använda sociala medier. 
Respondent 2 menade att användandet av sociala medier som extern 
kommunikationskanal lett till att hon får in information som hon annars inte hade fått 
och kommer i kontakt med människor som hon annars inte skulle komma i kontakt med. 
Det tycks alltså som att användningen av sociala medier kan bidra till ett utökat nätverk 
och ett utbyte av information som inte var möjligt tidigare. På liknande sätt beskrev 
respondent 3 den förändring som hon upplevt att de sociala medierna inneburit när det 
gäller information inåt i organisationen. Hon menade att hon och hennes kollegor är 
bättre uppdaterade på vad som händer i föreningslivet sedan de började följa olika 
föreningars sidor. Istället för att som tidigare behöva skanna av hemsidor för att få 
relevant information kan de nu låta informationen komma till dem via Facebook-sidan, 
vilket respondenten beskriver som mer tidseffektivt. 

Respondent 4 menade också att användandet av Facebook ger en frihet i 
kommunikationen, som inte funnits i de traditionella kanalerna. Där kan hon och hennes 
kollegor välja vad de vill lägga ut och inte. ”Det enda ’måste’ man kan ha det är väl att 
man får inte låta den [sidan; min anm.] dö.” (Respondent 4). Frihetsaspekten nämndes 
även av respondent 1 som menade att en fördel med sociala medier är att det inte finns 
färdiga normer om hur man ska kommunicera, och att det på så sätt är ett friare sätt att 
kommunicera. 

En aspekt som togs upp i föregående avsnitt var snabbheten i de sociala medierna. 
Respondenternas kommentarer kring detta tyder på att kommunikationen i de nya 
(sociala) medierna har, och framför allt förväntas ha, ett högre tempo. De flesta 
respondenter angav att man kollar av det sociala mediet dagligen och att man strävar 
efter att ge snabb återkoppling på de kommentarer och meddelanden som eventuellt 
dyker upp i de sociala medierna. Detta tyder på att de sociala medierna innebär en 
snabbare kommunikation än många traditionella medier. 

5.7 Andra intressanta teman 

De flesta respondenterna beskriver de sociala medierna som ett komplement till andra 
kommunikationskanaler. Därmed ersätter dessa medier alltså inte tidigare kanaler för 
den externa kommunikationen. Till exempel menade en respondent att mycket av det 
hon gör i sociala mediekanalerna är sådant som hon inte gjorde tidigare, och att det 
alltså inte har ersatt något. 

Ett problem som togs upp av flera respondenter är svårigheten att veta vilka man 
egentligen når ut till. Respondent 4 menade att det därmed är svårt att mäta nyttan av att 
finnas i sociala medier: ”Vi vet ju inte vilka vi når och vad det gett att vi nått vissa.” 
(Respondent 4). Ett närliggande problem beskrevs av respondent 1, som menade att det 
är svårt att veta var målgrupperna finns, i vilka kanaler de faktiskt kan nås.  

I kontrast till de övriga respondenterna, som ansåg att man inte kan veta vilka man når 
med sitt budskap, menade Respondent 6 att en fördel med Facebook är just att man kan 
få en bild över vilka mottagarna är genom att man ser vilka följarna är. En förklaring till 
denna skillnad gentemot de andra respondenterna kan vara att Respondent 6 har en mer 
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begränsad målgrupp än många av de andra intervjupersonerna och att den primära 
målgruppen, det vill säga befintliga uppdragstagare, är individer som är kända hos 
organisationen.  

Slutligen kan det vara av intresse att nämna ett par utmaningar som kom upp under 
intervjuerna. Respondent 5 menade att trenderna förändras snabbt, och att det är svårt 
att hålla sig uppdaterad kring alla förändringar i hur olika medier fungerar, och vilka 
grupper som använder olika medier. Förändrade förutsättningar för hur de sociala 
medierna fungerar är något som även Respondent 3 nämnde. Hon menade att Facebooks 
förändring av organisationers sidor från profilsidor till ”gilla-sidor” har gjort det svårare 
att skapa förtroende, då ”gilla-sidorna” är mindre personliga än profilerna och inte 
uppmuntrar till dialog på samma sätt som profil-sidor. Även Respondent 2 nämnde 
denna förändring som ett problem, och mende att en ”gilla-sida” inte ger samma 
möjlighet till personlig kontakt som en profilsida. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Hur använder Jönköpings kommun sociala medier för sin 
externa kommunikation? 

6.1.1 Representation, engagemang eller nätverkande? 

Om vi ska relatera det presenterade resultatet till den teoretiska struktur kring 
övergripande syften med att använda sociala medier som beskrevs i teoriavsnittet, kan 
vi konstatera att det vanligaste syftet med att använda sociala medier bland de 
intervjuade personerna är det som av Mergel (2013a) benämns som representation. 
Respondenterna ser ett behov av att finnas på de arenor som intressenterna finns på, och 
för vissa av dem är sociala medier ett verktyg för att nå ut med sitt budskap till 
målgrupper som inte nås genom de traditionella kanalerna. Kommunikationen är också, 
för de flesta av respondenterna, i allt väsentligt en enkelriktad överföring av 
information, och representerar därför snarare transmissionssynsättet än synen på 
kommunikation som delning av ett budskap. Den relation som återspeglas av de olika 
förvaltningarnas externa kommunikation via sociala medier kan snarast beskrivas som 
asymmetrisk, då initiativet till kommunikationen nästan uteslutande ligger hos den 
sändande parten (det vill säga respondenten och/eller kollegor till denne som ansvarar 
för kommunikationen via det sociala mediet). Möjligheten till en mer symmetrisk 
relation och ett gemensamt meningsskapande finns visserligen där genom mediets 
karaktär, men i det stora hela saknas en ambition att åstadkomma detta. 

Några av respondenterna beskrev, som nämnts ovan, att de använder de sociala 
medierna för att erbjuda lite extra innehåll - ”bonusmaterial” - som inte kommuniceras i 
andra kanaler. Detta gör att användningen av det sociala mediet inte helt faller under 
benämningen representation, då denna strategi också innebär att det sociala mediet 
används för att sprida samma innehåll som i andra kanaler, utan att tillföra något nytt.  

Oavsett detta är det tydligt att den potential till dialog och delaktighet, som tidigare 
forskning pekat på (se t.ex. Agostino 2013 eller Graham 2014) och som ofta anförs som 
en av de stora förtjänsterna med sociala medier, endast i mycket liten utsträckning 
utnyttjas av respondenterna. Den enda respondent som aktivt använder sociala medier 
för att få något slags dialog med målgrupperna är Respondent 5.  

Det användande av Instagram som Respondent 5 beskriver - inkluderande att eftersträva 
dialog, uppmuntra till återkoppling och åstadkomma delaktighet - kan sägas höra 
hemma under Mergels (2013a) benämning engagemang, som innebär att man aktivt 
arbetar för att involvera målgrupperna och uppmuntrar till delaktighet. Respondent 5 
sticker därför ut bland de intervjuade som den som har tagit den externa 
kommunikationen genom sociala medier ett steg längre. Den externa kommunikation 
som Respondent 5 och hans kollegor bedriver genom Instagram innebär ett visst utbyte 
av idéer och ett slags gemensamt meningsskapande, vilket placerar denna 
kommunikation närmare tanken om kommunikation som delning av ett budskap än 
transmissionssynsättet. Det finns en tydlig strävan efter dialog och ett intresse för den 
andra partens synpunkter och förslag, vilket ger förutsättningar för en mer symmetrisk 
relation än i den kommunikation som övriga respondenter beskriver. 
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Ingen av respondenterna beskriver ett användande av det sociala mediet som kan 
kategoriseras som nätverkande enligt Mergels (2013a) modell. Möjligen kan 
Respondent 5:s användande sägas uppvisa drag av nätverkande, då denna strategi bland 
annat innebär att sociala medier används för att få insikt om målgruppernas synpunkter. 

6.1.2 Ett övergripande syfte utanför modellen 

Ett något oväntat resultat från intervjuerna var att en av respondenterna pekade ut 
omvärldsbevakning som det huvudsakliga syftet med att använda sociala medier. När 
omvärldsbevakning är det främsta syftet blir det mindre naturligt att placera 
användningen av de sociala medierna under något av de tre övergripande syften Mergel 
(2013a) formulerat.  

När sociala medier används för det som Mergel (2013a) kallar nätverkande, kan 
omvärldsbevakning visserligen sägas vara en del av syftet, eftersom organisationen då 
håller ett lyssnande öra mot omgivningen. Det är då fråga om en aktiv 
omvärldsbevakning där organisationen själv tillhandahåller ett forum för de samtal man 
vill ”lyssna av”. Som intervjuresultatet visade kan dock omvärldsbevakning via sociala 
medier ske på andra, mer passiva sätt, till exempel genom att organisationen väljer att 
följa andra organisationer på sociala medier, och det kan alltså dessutom vara det 
övergripande syftet med att använda sociala medier. Man skulle därför kunna tänka sig 
en utvidgning av Mergels modell, där just omvärldsbevakning får vara ett eget syfte. 

6.1.3 Andra intressanta aspekter 

Påverkan är ett annat syfte som kom upp under intervjuerna, och som inte kan sägas 
höra hemma under en viss kategori i Mergels (2013a) modell. Påverkan torde dock 
kunna ske inom ramen för vilket som helst av de övergripande syftena. När syftet är 
engagemang kan påverkan dessutom sägas vara en implicit del i syftet, eftersom detta 
delvis går ut på att påverka människor i riktning mot mer engagemang och större 
delaktighet. Däremot behöver det ju inte innebära att organisationen försöker påverka 
människor i en viss ideologisk riktning eller till att förändra sitt beteende i övrigt. 
Intervjuresultatet visar att påverkan har en relativt låg prioritet bland respondenterna, 
och att det därmed inte av någon ses som ett övergripande syfte. 

En annan intressant aspekt av hur sociala medier kan användas som kom fram under 
intervjuerna är just användningen av dessa medier för att skapa kontakter med 
organisationer och människor som arbetar inom det egna ämnesområdet. På flera sociala 
medier kan man hitta relevanta sidor genom att söka på nyckelord, eller så kallade 
”hashtags”. Som Respondent 2 nämnde, så kan detta vara ett sätt att hitta personer som 
arbetar inom samma område och som man kan utbyta erfarenheter med. Eftersom 
endast en av respondenterna nämnde detta användningsområde, verkar denna potential 
till kontaktskapande och nätverksbyggande vara en tämligen outnyttjad fördel i 
organisationen. Med tanke på att Respondent 2 har en ganska ny roll i organisationen 
och är ganska ensam om att jobba aktivt med sina frågor inom kommunen, är det 
kanske inte helt oväntat att just hon har tagit vara på möjligheten att skapa kontakter 
med människor i andra organisationer. 

Generellt kan sägas om den undersökta användningen av sociala medier att den är något 
ad hoc och att det saknas ett strategiskt tänk bakom kommunikationen via dessa medier, 
något som påminner om tidigare studiers resultat (se t.ex. Enqvist & Fritz 2012). Bristen 
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på strategi återspeglas bland annat i att valet av socialt medium i de flesta fall saknar en 
strategiskt genomtänkt motivering och att det i de flesta fall helt saknas konkreta och 
mätbara mål med användandet. För samtliga respondenter gäller dessutom att de börjat 
använda sociala medier för den externa kommunikationen på eget initiativ. Det finns 
alltså än så länge ingen medveten satsning uppbackad från högre nivå i organisationen 
bakom den aktivitet som respondenterna idag har på sociala medier.  

För ett mer effektivt användande av de sociala medierna torde det vara viktigt att koppla 
användandet av sociala medier och valet av socialt medium till organisationens 
strategiska mål, och i synnerhet till organisationens kommunikationsmål. Som Agostino 
(2013) påpekar, så är det viktigt att fråga sig varför man använder sociala medier och på 
vilket sätt de sociala medierna kan stödja organisationens strategiska mål. 

6.2 Har Jönköpings kommuns externa kommunikation 
förändrats i och med användandet av sociala medier? Och i 
så fall hur? 

Resultaten från intervjuerna visar att användandet av sociala medier endast i liten grad 
verkar ha påverkat hur den externa kommunikationen ser ut. Kommunikationen består 
fortfarande i stor utsträckning av en enkelriktad transmission av information utan någon 
egentlig förväntan på återkoppling från mottagarna. Därmed liknar kommunikationen 
via de sociala medierna i mångt och mycket den kommunikation som sker via typiska 
webbplatser, tryckt material och andra ”gamla” medier.  

Vissa små förändringar av den externa kommunikationen har dock kunnat konstateras i 
undersökningen. Exempelvis är det innehåll som förmedlas i de sociala medierna delvis 
ett annat. Som beskrivits ovan, var det flera av respondenterna som använder Facebook 
för att erbjuda följarna extra information som inte erbjuds i andra kanaler. Genom att 
inläggen i de sociala medierna dessutom görs oftare än information förmedlas i andra 
kanaler kan den intresserade alltså få en mer frekvent och mångsidig uppdatering från 
den aktuella verksamheten. Det skulle i sin tur kunna leda till en större känsla av närhet 
till verksamheten. 

I presentationen av resultatet beskrevs hur två av respondenterna valt att använda de 
sociala medierna för att - genom ord och bild, och ur lite olika perspektiv - berätta om 
det egna arbetet eller den verksamhet man arbetar i. Också detta är ett exempel på hur 
innehållet i kommunikationen har förändrats genom användandet av sociala medier. 
Genom dessa mediers enkelhet när det gäller att till exempel göra inlägg med bild och 
ord, och genom att detta kan göras mer eller mindre ”på stående fot” (bara man har sin 
smarta telefon tillgänglig), har det blivit betydligt enklare för gemene man att på det här 
sättet skapa sin egen berättelse. 

Falkheimer och Heide (2011) beskriver detta fenomen i termer av att framväxten av så 
kallat användargenererat innehåll lett till att gränsen mellan professionellt och 
amatörmässigt producerat innehåll suddas ut, och att enskilda medarbetare genom de 
sociala medierna har fått möjlighet att sprida sina egna berättelser om sitt arbete och om 
organisationen. Därigenom, menar författarna, blir den bild av organisationen som 
omgivningen får mer differentierad. Presentationen av framför allt bilder, men också 
ord, från det vardagliga arbetet bör också kunna leda till att följarna får en annan 
relation till den verksamhet som presenteras. Följarna kan genom denna mer informella 
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beskrivning få en bild av människorna ”bakom” organisationens formella representation 
och sannolikt också en större förståelse för verksamhetens arbete. 

En annan aspekt av kommunikationen som i någon mån förändrats i och med de sociala 
medierna var, som framgick ovan, tonaliteten. I stort sett alla respondenter vittnade om 
att tonen i sociala medier tenderar att bli mer personlig. En risk med en personligare 
framtoning skulle kunna vara att kommunikationen mister i professionalitet. 
Respondenterna visade dock en stor medvetenhet om denna risk och betonade vikten av 
att kommunikationen förblir professionell. 

Även om studien visar att kommunikationen till övervägande del fortfarande är 
enkelriktad förmedling av budskap, förekom det som nämnts ovan exempel på en 
rörelse mot en mer dubbelriktad kommunikation. Respondent 5:s användning av 
Instagram är ett exempel på hur de sociala medierna används av den kommunala 
förvaltningen för att främja dialog och skapa delaktighet. Det är kanske inte helt 
förvånande att det är just Respondent 5:s förvaltning, Stadsbyggnadskontoret, som 
använder det sociala mediet för att ta in synpunkter och idéer och för att föra en dialog 
med kommuninvånarna. Stadens utveckling är något som berör de flesta 
kommuninvånarna på ett eller annat sätt, och som Respondent 5 själv uttryckte det, så är 
dialog och dynamik viktiga komponenter i utvecklingsarbetet. 

Vissa respondenters reflektion kring hur ”spektakulära” bilder behövs för att fånga 
intresse och uppnå interaktion säger också något om att det är själva innehållet som 
avgör om interaktionen uppstår och inte mediet i sig. Det sociala mediet ger 
förutsättningar för interaktion och dialog, men studien pekar på att det krävs ett 
medvetet arbete med innehållet för att verkligen åstadkomma denna dubbelriktade 
kommunikation och den symmetriska relation som ligger till grund för verklig dialog.  

Hur man kommunicerar verkar alltså i de flesta fall inte ha förändrats nämnvärt genom 
införandet av sociala medier som en ny kommunikationskanal. Däremot tycks 
anammandet av sociala medier ha bidragit till att innehållet i kommunikationen blivit 
delvis ett annat. 

6.3 Varför så lite förändring? 

Trots att flera av respondenterna uttryckte en viss önskan om att åstadkomma någon 
form av interaktion och dialog i de sociala medierna, var det endast en respondent som 
på ett mer aktivt sätt använder sin sociala mediekanal för att interagera med 
målgrupperna. Som förklaring till varför det inte blivit mer dialog nämnde två av 
respondenterna bristen på resurser i form av tid och engagemang som en avgörande 
faktor (se ovan). De här reflektionerna ligger i linje med vad tidigare forskare pekat på, 
nämligen att ett av de främsta hindren för att lyckas med sociala medier är just brist på 
resurser, i form av pengar, tid och personal (Graham 2014). Kaplan och Haenlein (2010) 
uttrycker detta något annorlunda genom att påpeka att en framgångsfaktor är att vara 
aktiv. Ordet ”aktiv” indikerar att det krävs mer än ett sporadiskt engagemang och ska 
sannolikt förstås som att man ofta och kontinuerligt bör göra inlägg, besvara 
kommentarer, tvittra etc.  

En annan av respondenterna indikerade att svårigheten att få till en dialog kan vara 
människors ointresse av att engagera sig i samtal på sociala medier, att man är där 
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främst för nöjes skull. Undersökningar har dock visat att svenskar i allmänhet har en 
vilja att diskutera samhällsfrågor. Enligt SKL (2010) menar tre av fyra att de vill 
diskutera samhällsfrågor och hälften av de tillfrågade menar att de har en vilja att 
diskutera politiska frågor. Huruvida ointresse verkligen är ett skäl till den uteblivna 
dialogen kan därför diskuteras. 

En annan tänkbar förklaring till att så lite dialog uppstår kan i vissa fall vara att den 
aktuella verksamheten/förvaltningen helt enkelt är av en sådan art att det inte faller sig 
helt naturligt att föra en dialog av det slag som är möjligt via sociala medier. Alla 
verksamheter kan visserligen vara öppna för synpunkter och förslag, men för 
exempelvis Socialtjänsten torde det kunna vara svårt att föra konkreta samtal kring 
mycket av verksamheten i ett fullständigt öppet medium som Facebook. Som Enqvist 
och Fritz (2012) konstaterar, så är det därför kanske inte alltid som dialog är 
eftersträvansvärt för en offentlig organisation. 

6.4 Övriga reflektioner 

Ett generellt intryck från intervjuerna är att samtliga respondenter har en mycket positiv 
inställning till att använda sociala medier för den externa kommunikationen. Eventuella 
problem och risker med dessa medier var inget framträdande tema under intervjuerna. 
Med tanke på att alla intervjupersoner börjat använda sociala medier på eget initiativ, 
och därför sannolikt från början haft en positiv syn på sociala medier, är det dock inte 
oväntat att den allmänna attityden bland respondenterna var att se möjligheter snarare än 
problem och risker.  

En risk som ändå nämndes var risken att bli för personlig. Respondent 6 menade att det 
med sociala medier är lättare att glida över från yrkesrollen till sin privata roll än med 
andra kommunikationskanaler. Här torde tydliga riktlinjer kring exempelvis innehåll 
och tonalitet kunna vara ett viktigt och värdefullt stöd för de sociala medieanvändare 
som finns ute i de olika verksamheterna. 

I kapitlet om resultat och analys nämndes vidare svårigheten att mäta nytta av att 
kommunicera via sociala medier samt problemet med okunskap kring vilka sociala 
medier som används av olika målgrupper. Två viktiga uppgifter för 
kommunikationsavdelningen tycks därför vara att ta fram metoder för att mäta nyttan 
med att använda sociala medier samt att bidra med expertkunskap kring olika grupper 
av användare av sociala medier. 

I teorikapitlet nämndes vissa risker med att se på kommunikation ur ett 
transmissionsperspektiv. En risk med denna förenklade syn på kommunikation är att 
inte tillräckliga resurser läggs på redundans. För den organisation som använder sociala 
medier i första hand för representation (enligt Mergels teori) kan kanske sociala medier 
ses som ett mindre kostsamt sätt att skapa denna redundans. Genom att i sociala medier 
upprepa de budskap som sänds ut i andra kanaler, men i en något annorlunda form, ger 
man målgrupperna ännu en möjlighet att ta till sig och förstå budskapet. Genom det 
sociala mediet kan mottagarna dessutom enkelt ge återkoppling för att exempelvis 
utreda oklarheter. 

  



 

41 
 

7. Slutsatser och avslutande reflektioner 

Studien har visat att Jönköpings kommun i sin externa kommunikation använder sociala 
medier främst för informationsspridning, men också till viss del för omvärldsbevakning 
och påverkan. Den information som sprids via de sociala medierna har oftast till syfte 
att beskriva organisationens arbete eller berätta om det som händer i verksamheten. 
Genom främst Facebook och Instagram har anställda fått möjligheten att själva berätta 
om sitt arbete och den verksamhet de arbetar i på ett sätt som inte var möjligt med de 
traditionella kanalerna. Det senare knyter an till den forskning av Graham (2014) som 
bland annat lyfte fram just möjligheten att skapa sin egen berättelse som en av 
fördelarna med sociala medier. 

Studien har vidare visat att användandet av sociala medier i Jönköpings kommun inte 
inneburit någon genomgripande förändring av organisationens externa kommunikation. 
Den kommunikation som sker med de externa målgrupprena via sociala medier består 
till stor del av enkelriktad informationsöverföring av typen en till många, och idag 
saknas i de flesta fall ambitionen att ta kommunikationen vidare mot mer dialog och 
interaktivitet. Det faktum att kommunikationen i allt väsentligt förblivit enkelriktad 
bekräftar således den bild som tidigare forskning gett av offentliga organisationers 
användning av sociala medier och som presenterades i kapitlet Tidigare forskning. 

Den potential till kommunikation från många till många som tidigare forskare pekat på 
berördes inte av någon av respondenterna, och det tycks alltså inte vara en möjlighet 
som har beaktats och som man i dagsläget är intresserad av att utnyttja.  

Då studien bygger på intervjuer med ett urval av anställda som använder sociala medier 
för den externa kommunikationen, och alltså inte inkluderar alla användare inom 
kommunen, kan det naturligtvis finnas någon del av organisationen där man använder 
sociala medier på ett sätt som i högre grad förändrat den externa kommunikationen. Då 
de intervjupersoner som valts ut tillhör dem som mest aktivt använder sociala medier, är 
det dock inte troligt att ett annat urval hade gett ett resultat som skiljer sig stort från det 
som här presenterats. 

De förändringar av den externa kommunikationen som trots allt kunnat konstateras är 
framför allt relaterade till innehåll och tonalitet, men studien visade också på ett 
exempel där Instagram används för att fråga allmänheten om idéer och synpunkter, och 
för att skapa delaktighet i utvecklingen av Jönköpings stad, vilket påminner om 
McNutts (2014) förslag på hur sociala medier kan användas för att engagera 
medborgarna. Eftersom antalet följare i de olika sociala medierna är litet i förhållande 
till antalet invånare i Jönköpings kommun, kan de förändringar i den externa 
kommunikationen som användandet av sociala medier inneburit dock knappast sägas ha 
fått något större genomslag på kommunens externa kommunikation i stort. 

Förändringarna i innehållet är främst relaterade till att andra typer av information sprids 
genom de sociala medierna än genom de traditionella medierna, till exempel ”efter-
information” om det som har hänt och en mer bildrik information som kan förmedla en 
vardagsnära bild av verksamheten. Tonaliteten har genom användandet av de sociala 
medierna generellt sett blivit mer informell och personlig. 
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I inledningen beskrevs hur fokus i offentliga organisationers kommunikation under 
slutet av nittonhundratalet skiftade från spridning av information till att göra 
informationen tillgänglig. Resultaten från den här undersökningen pekar på att 
Jönköpings kommuns externa kommunikation i mångt och mycket fortfarande handlar 
om att tillgängliggöra information. Genom de sociala medierna tillgängliggörs 
informationen i ytterligare en kanal, men de nya mediernas potential till interaktion och 
delaktighet utnyttjas endast i liten grad. Det är därmed långt kvar till Agostinos (2013) 
tankar om sociala medier som möjliggörare av en kommunikationsprocess från många 
till många, som också återgavs i inledningen. 

Såväl tidigare forskning som resultatet från den här studien pekar på att det krävs både 
engagemang och kreativitet för att skapa ett innehåll som inte bara uppmuntrar till 
interaktion och dialog utan också åstadkommer detta i realiteten. En förändring mot mer 
dubbelriktad kommunikation och delaktighet kräver sannolikt både en genomtänkt 
strategi och en betydligt större arbetsinsats än vad som idag läggs ned i att 
kommunicera via sociala medier inom Jönköpings kommun. Detta förutsätter i sin tur 
ett engagemang och stöd från ledningsnivå som också behöver sanktionera att resurser 
satsas på ett strategiskt användande av sociala medier för den externa 
kommunikationen. 

Kanske kan resultatet av den här undersökningen ses som en indikation på att det som 
Heide, Johansson och Simonsson 2012 skrev i ”Kommunikation i organisationer” 
fortfarande är sant: ”Många organisationer står idag lite frågande inför de sociala 
medierna och vet inte riktigt hur de ska använda dem på bästa sätt. Nyfikenheten på de 
sociala medierna är stor och många organisationer testar de sociala mediernas 
möjligheter. … Dock verkar det sällan som det föreligger en gedigen behovsanalys 
bakom beslutet att använda sociala medier.” (s. 223-224) Oavsett om detta stämmer 
generellt eller inte, så tycks det som en passande beskrivning på hur användandet av 
sociala medier i Jönköpings kommun ser ut idag.  

Bland de offentliga organisationerna är kanske ändå kommunerna de som har bäst 
förutsättningar att etablera en mer omfattande medborgardialog genom sociala medier, 
framför allt med tanke på att deras verksamheter i stor utsträckning berör människors 
vardag. Alla har vi någon relation till kommunen, antingen vi tar aktiv del av deras 
verksamhet genom exempelvis utnyttjande av skola och barnomsorg eller mer passivt 
tar del av den kommunala servicen i form av exempelvis skötsel av gator och parker. 
Det borde därför finnas en stor potential att väcka vårt intresse för att vara med och 
påverka hur den kommun vi lever i utvecklas och fungerar. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Den här studien fokuserar på den externa kommunikationen via sociala medier ur 
organisationens eget perspektiv. Framtida forskning skulle med fördel kunna belysa 
frågorna ur olika intressenters perspektiv. Hur uppfattar allmänheten och andra 
intressenter att kommunens kommunikation med dem har förändrats genom 
användandet av sociala medier? Upplever kommuninvånarna exempelvis att deras 
möjlighet till dialog med kommunen förbättrats? Har de fått bättre tillgång till 
information? Upplever de att deras delaktighet i realiteten har ökat? 

En annan aspekt som är av intresse att undersöka är vilka målgrupper man egentligen 
når ut till med den kommunikation man bedriver via sociala medier. Den här studien 
tydliggjorde en okunskap om vilka man faktiskt når och följaktligen att man inte vet om 
kommunikationen är effektiv. Kan man veta vilka man når via sociala medier? Och i så 
fall, hur tar man reda på det? 

Vidare vore det relevant att undersöka hur de offentliga organisationerna bäst kan mäta 
nyttan av att använda sociala medier. Hur arbetar kommuner och andra offentliga 
organisationer med att mäta nyttan av att använda sociala medier för den externa 
kommunikationen? Finns det exempel på bra metoder som andra organisationer kan lära 
sig av? 

Den här studien, liksom tidigare forskning, visar att det inte är en lätt sak att 
åstadkomma dialog och delaktighet via sociala medier. För alla de offentliga 
organisationer som vill kunna utnyttja sociala medier till deras fulla potential vore det 
därför av intresse att undersöka vad som krävs för att åstadkomma en verklig dialog 
med medborgarna och andra intressenter. Vilken typ av kommunikation och aktivitet 
främjar dialog och delaktighet? 
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9. Sammanfattning 

Under senare år har alltfler kommuner etablerat en närvaro i sociala medier. Tidigare 
forskning har visat att de nya medierna erbjuder möjligheter att kommunicera med 
medborgarna utifrån ett nytt perspektiv där interaktion och dialog kan bli nya ledord. 
Frågan är hur kommuners och andra offentliga organisationers externa kommunikation 
egentligen har påverkats av att dessa organisationer nu i allt högre grad börjat använda 
sociala medier för att kommunicera med medborgare och andra intressenter. 

Den här studien har syftat till att undersöka hur användandet av sociala medier har 
påverkat hur Jönköpings kommun kommunicerar med allmänheten och andra 
intressenter. För att uppnå detta syfte har studien sökt svar på följande frågeställningar: 

• Hur använder Jönköpings kommun sociala medier för sin externa 
kommunikation? 

• Har Jönköpings kommuns externa kommunikation förändrats i och med 
användandet av sociala medier? Och i så fall, på vilket sätt? 

Undersökningen har genomförts som en fallstudie där sex personer som arbetar inom 
Jönköpings kommun, och som där använder sociala medier för extern kommunikation, 
har intervjuats. De intervjuade personerna har framför allt valts ut utifrån att de relativt 
aktivt använder de sociala medierna för den externa kommunikationen. 

Det teoretiska ramverket för studien omfattar bland annat de två synsätt på 
kommunikation som ibland kallas den meningsskapande synen respektive 
transmissionssynsättet. Vidare omfattar det en kategorisering bestående av tre olika 
övergripande syften, eller strategier, som organisationer kan ha för sin användning av 
sociala medier: representation, engagemang och nätverkande. Dessa begrepp har 
tillsammans med övrig teori använts för diskussionen av studiens resultat. 

Resultatet visar att Jönköpings kommun i sin externa kommunikation använder sociala 
medier främst för informationsspridning, men också till viss del för omvärldsbevakning 
och påverkan. Vidare visar studien att användandet av sociala medier i Jönköpings 
kommun inte inneburit någon genomgripande förändring av organisationens externa 
kommunikation. Kommunikationen via sociala medier består till stor del av enkelriktad 
överföring av information, och idag saknas till stor del ambitioner att ta 
kommunikationen vidare mot mer dialog och interaktivitet. 

De förändringar av den externa kommunikationen som trots allt kunnat konstateras är 
framför allt relaterade till innehåll och tonalitet, men studien visade också på ett 
exempel där sociala medier används för att fråga allmänheten om idéer och synpunkter, 
och för att skapa delaktighet. I det stora hela är de förändringar i den externa 
kommunikationen som användandet av sociala medier inneburit dock marginella, och 
kan därför knappast sägas ha fått något större genomslag på kommunens externa 
kommunikation i stort. 

Studien tycks bekräfta det som tidigare forskning visat, nämligen att det krävs tid, 
engagemang och en genomtänkt strategi för att skapa ett innehåll i sociala medier som 
inte bara uppmuntrar till interaktion och dialog utan också åstadkommer detta i 
realiteten.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta kort om den roll du har på Jönköpings kommun? 
 

2. Hur länge har du haft denna roll? 
 

3. Vilken/vilka typer av sociala medier använder du i ditt arbete på Jönköpings 
kommun? 
 

4. Varför har du/ni valt att använda just denna typ av social media? 
 

5. Vilka är målgrupperna för sidan? 
- är dessa samma människor som ni tidigare nått eller nya grupper? 
- har du någon uppfattning om huruvida ni verkligen når dessa grupper? 
 

6. Är ni flera som arbetar med sidan? Om ja, hur är arbetet uppdelat? 
- vem bestämmer vad som ska skrivas/göras på sidan? 
 

7. Hur ofta gör du/ni något på sidan? 
 

8. Hur många timmar i veckan lägger du/ni på att arbeta med sidan? 
 

9. Kan vi titta på sidan tillsammans? 
 

10. Vad gör du/ni på sidan? 
- informerar? Om ja, vilken typ av information? T.ex. vad ni arbetar med, 
evenemang, händelser, lediga jobb, annat? 
- omvärldsbevakar? Om ja, vilken typ av information är av intresse?  
- diskuterar? Om ja, hur kan det gå till och vilka ämnen?  
- frågar invånarna aktivt vad de tycker/tar emot synpunkter och idéer från 
invånarna? 
- försöker påverka? Om ja, på vilket sätt?  
- delar inlägg från andras sidor? 
- annat? 
 

11. Kan du visa mig några exempel på dessa saker? 
 

12. Hur gjorde du/ni de här sakerna innan du/ni började använda sociala medier? 
- vilka kanaler? 
 

13. Kommunicerar ni vissa saker genom sociala medier som ni inte kommunicerar 
genom någon annan kanal? I så fall, vilken typ av information/kommunikation? 
 

14. Gör ni saker via sociala medier som ni inte gjorde innan? I så fall, vilka? 
 

15. Får ni in information via sociala medier som ni inte får in i andra kanaler? 
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16. Vilken ton har ni i er kommunikation via sociala medier jämfört med andra medier? 
- till exempel mer informell, personlig, annat? 
- om inte samma ton som i andra medier, varför? 
- signerar ni inlägg med namn? 
 

17. Följer du/ni upp inlägg som du/ni gjort, till exempel besvarar kommentarer från 
gillare? 
 

18. Upplever du att din förvaltnings/avdelnings externa kommunikation har förändrats i 
och med att ni började jobba med sociala medier som verktyg för denna 
kommunikation, och i så fall hur? 
- har kommunikationen exempelvis blivit mer dubbelriktad, snabbare, mer 
personlig? 
- har engagemanget och delaktigheten hos era intressenter/målgrupper ökat? 
 

19. Vilka mål hade ni med användningen av sociala medier när ni började använda 
dessa kanaler? Har dessa mål uppfyllts? 
- var tanken att på något sätt förändra den externa kommunikationen, eller var det 
snarare att få ännu en kanal för att nå ut med era budskap? 
- skapa dialog? 
- nå en ny målgrupp? 
- påverka människors/organisationers beteenden? 
- annat? 
 

20. Har din förvaltning/avdelning någon strategi för användandet av sociala medier? 
 

21. Vilken nytta skulle du säga att användningen av sociala medier har gett er 
förvaltning/avdelning respektive hela organisationen? 
 

22. Hade ni, som du ser det, kunnat nå samma nytta utan sociala medier? 
 

23. Vilka fördelar kan du se att ni har med att kommunicera via sociala medier jämfört 
med andra kanaler? 
 

24. Vilka nackdelar? 
- minskad kontroll över kommunikationen? 
- tidskrävande? 
 

25. Vilka möjligheter kan du se med sociala medier för er förvaltning/hela 
organisationen inför framtiden? 
- kan du se möjligheter till förbättrad externkommunikation? I så fall, vilka? 
 

26. Vilka utmaningar ser du framöver? 
 


