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Abstract: Interest in social media and its wide use in Sweden awaken the need to 

examine how social media are used by public organisations. This thesis 
describes the use and perceptions of social media as a research 
communication channel in the public sector focussed on health care,  
health, and social care. 

     Nine communications officers with professional experience using 
social media for research communication within these fields were 
interviewed; the interviews were qualitatively analysed.  

     Three research questions guided the study: How are social media 
used in research communication? Why does communications officers 
select social media as communications channels for research 
communication? What opportunities and challenges are linked to the 
use of social media for research communication? 
    The theoretical framework is primarily based theories from the 
Technology Acceptance Model (TAM) and the Diffusion of Innovation 
(DOI) about factors influencing use of new technologies as well as on 
theories about social media's potential as a tool for more symmetrical 
communication.  
    Results provide insight into how social media are used for research 
communication by communications officers of public organisations in 
health care, health, and social care related to how social media and its 
responses are valued in comparison to other channels.  
    Opportunities in using social media for research communication 
seem to exceed challenges; organisations' seeming lack of interaction 
between research and communications officers related to social media 
is one challenge. A wider range of professions needs the opportunity to 
work actively with research content for it to truly become social, giving 
rise to more symmetrical research communication. 
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1. Inledning 

Forskningskommunikation handlar om information och dialog kring hela eller delar av 
forskningsprocessen. Den kan inkludera all typ av kommunikation kring forskning. 
Stort som smått. Om egen forskning eller andras. Det kan innebära att kommunicera 
forskningsresultat i form av olika populärvetenskapliga texter, nyheter eller press-
meddelanden. Spridning av avhandlingar, rapporter eller vetenskapliga artiklar. Men det 
kan också handla om att informera om och bjuda in till seminarier, föreläsningar och 
konferenser som handlar om forskningen och dess resultat. Om att berätta om forsk-
ningssamarbeten, projekt som beviljats forskningsanslag, precis har startas upp eller 
pågår. Det kan också handla om vilken inverkan forskningen har haft inom ett visst 
behovsområde, för en patientgrupp eller för samhället i stort.  

Vilka som ingår i dialog kring forskning varierar. Den som tycker att det finns något 
att berätta kan vara forskaren själv, en forskarassistent, administratör, informatör, eller 
kommunikatör, en kommunikationsavdelning, eller verksamhetens ledning. Initiativet 
kan också komma utifrån. Från en journalist som vill skriva en artikel om ett pågående 
projekt eller från vård- och omsorgspersonal som vill sprida kunskap vidare för att 
utveckla sin praktik eller för att kunna diskutera aktuell forskning med en brukare, 
patient eller anhörig. Det kan också vara en anhörig eller den som själv är i behov av 
vård och omsorg som aktivt söker information om aktuella forskningsresultat. 

Målgruppen kan ha ett stort spann; från forskarkollegor med snarlik spetskompetens 
till nyfiken allmänhet utan större kännedom om områdets fackterminologi eller liknande 
förkunskaper. Intressenter kan också vara forskningsfinansiärer och beslutsfattare på 
olika nivåer inom andra verksamheter, inom politik och näringsliv eller tvärveten-
skapligt intresserade forskare från andra discipliner. 

När forskningskommunikation sker inom forskarsamhället, mellan fackmän, brukar 
den benämnas som vetenskaplig kommunikation. När innehållet målgruppsanpassas för 
att rikta sig till praktiker och allmänhet utan specialistkunskaper för det aktuella ämnes-
området kallas det för populärvetenskap.1 Samlingsbegreppet forskningsinformation 
förekommer också, ibland synonymt med forskningskommunikation. Det för tankarna 
till ett mer enkelriktat förhållningssätt till kommunikation utan förväntan om feedback 
och samspel med mottagaren, därför föredrar jag att använda uttrycket forsknings-
kommunikation. Som jag ser det är forskningskommunikation alltså ett övergripande 
begrepp som innefattar såväl den vetenskapliga som den populärvetenskapliga 
kommunikationen.  

1.1 Bakgrund 

I den här studien har jag valt att flytta fokus från forskaren till den verksamhet eller 
institution där forskningen bedrivs. Jag har valt att utgå från ett verksamhetsperspektiv 
och dess samlade forskningskommunikation snarare än att utgå från enskilda forskare. 
Jag vill undersöka hur sociala medier används för forskningskommunikation.  
Fokusområdet är forskningsrelaterad kommunikation där avsändaren är offentliga 
verksamheter och ämnesområdet berör vård, hälsa och omsorg i Sverige. 

SKL, Sveriges kommuner och landsting, konstaterade i början av 2013 att sociala 
medier numera är vanligt förekommande i kommunikationsarbetet inom offentliga 
verksamheter. Närmare 80 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner 

                                                 
1 Eriksson, G. (2014) 
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använder sociala medier.2 Många av dem har nyligen börjat, några arbetar utifrån 
framtagna strategier och policydokument, medan andra prövar sig fram.3 Hur många 
verksamheter som använder sig av sociala medier i sin forskningskommunikation är 
däremot inte kartlagt och hur det arbetet kan se ut är även det förhållandevis outforskat.  

FoU4-verksamheter och forskningsenheter inom offentlig verksamhet i Sverige finns 
i varierande inriktningar, former och storlekar. En stor del av forskningen är lokaliserad 
till högskolor och universitet, men det finns även forskningsenheter inom primärvård 
och region/landsting som samarbetar med närliggande universitet och högskolor.  

Ett större sjukhus kan exempelvis ha en forskningsavdelning inom den egna 
verksamheten för att stimulera kontinuerlig verksamhetsutveckling och medarbetares 
kompetensutveckling. Forskning som berör kommunal verksamhet inom ett område kan 
samordnas och drivas gemensamt via exempelvis ett kommunalförbund. Forsknings-
enheter kan också vara samägda av kommun, region och högskola/universitet för att 
stimulera samverkan och synergieffekter. Många verksamheter samverkar även med 
näringsliv och olika patient-, brukar- och intresseorganisationer.  

En annan kommunikationsform där kommunikation om forskning kan ingå, och där 
offentliga verksamheter kan vara avsändare, är häIsokommunikation. Det är en del av 
det praktiska folkhälsoarbetet inom hälso- och sjukvård och omsorg där syftet är 
prevention – att förebygga ohälsa och sjukdom.5  

Forskningskommunikation i sociala medier känns både självklart och motsägelsefullt 
på en och samma gång. Självklart så till vida att sociala medier borde kunna vara 
användbara kommunikationskanaler för att sprida intressant kunskap och för att locka 
till debatt kring aktuella ämnen. Motsägelsefullt så till vida att det i mediernas logik, i 
synnerhet de sociala, ofta krävs ett högt tempo och snabb respons, med korta, koncisa 
och ibland kanske även något tillspetsade formuleringar, för att fånga läsares intresse.  
I många avseenden är den logiken raka motsatsen till forskningens logik där, 
kommunikationen i sitt behov av att vara vetenskapligt korrekt, snarare tenderar att bli 
både ordrik och långsam i sin försiktighet att inte säga mer än vad det finns 
vetenskapliga belägg för.  

Att forskningskommunikation blev aktuellt som ämnesområde för den här uppsatsen 
beror också på ett personligt intresse. Jag har en yrkesbakgrund som kommunikatör  
vid en FoU-verksamhet som verkar i gränslandet mellan kommun, region och högskola. 
Därutöver också flera års erfarenhet av att arbeta med informations- och kommun-
ikationsfrågor inom bland annat läkemedelsindustri, offentlig sjukvård och bio-
teknikforskning.  

Baserat på egen arbetslivserfarenhet känner jag därmed också till att en del 
verksamheter som arbetar med forskning och utveckling inom det aktuella området 
upplever att de är flera som ganska nyligen har börjat pröva sig fram med att använda 
sociala medier som kommunikationskanal och att många inte har kommit sig för att 
pröva ännu, bland annat för att de känner sig osäkra på vilken nytta det kan ge och om 
arbetstiden ska räcka till. Den verksamhet jag själv arbetar vid sällar sig till de sist 
nämnda, det har framförallt saknats tid och resurser. I det läget är det givetvis värdefullt 

                                                 
2 Tirén, K. (2013) 
3 Baseras på sammanställning från SKL:s webbplats av kommuner och landsting i sociala medier som 
även anger om policydokument eller riktlinjer finns samt en rapport från en enkätundersökning från 2012.   
Se SKL (2013) och SKL(2012) 
4 Förkortningen FoU står för forskning och utveckling. 
5 Jarlbro, G. (2004:7ff) 
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att ta del av andra verksamheters erfarenheter och tankar kring möjligheter och svårig-
heter med att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete i sociala medier. 

1.2 Problembeskrivning och relevans 

1.2.1 Akademiskt perspektiv  
Både sociala medier och forskningskommunikation är områden som har rönt tvärveten-
skapligt intresse, var för sig, såväl som i kombination. Kommunikation är naturligtvis 
nödvändig inom alla forskningsområden och sociala medier är ett förhållandevis nytt 
fenomen som väcker intresse från många olika perspektiv.6 

Merparten av de studier om forskningskommunikation som jag har tagit del av har 
det gemensamt att de utgår från forskarens perspektiv.7 De har fokuserat på hur forskare 
själva sprider information och kommunicerar kring sin forskning och hur de ser på den 
uppgiften.  

Vad jag har kunnat se finns det endast ett fåtal svenska studier om hur sociala medier 
används inom offentlig verksamhet, i synnerhet när jag sökt sådant som handlar 
specifikt om forskningskommunikation. Endast en svensk avhandling har påträffats 
inom ämnesområdet och den fokuserar dock enbart på forskningsbloggar.8 Det bekräftas 
även i det arbetet att kombinationen forskningskommunikation och sociala medier är 
relativt outforskat.9 Något som även bekräftas i ett par av de uppsatser jag tagit del av.10  

Utifrån ett akademiskt perspektiv är min förhoppning därför att studien kan bidra 
vetenskapligt genom att fylla en kunskapslucka samt att bidra till tidigare forskning om 
såväl sociala medier som forskningskommunikation. Dels genom att beskriva forsk-
ningskommunikation via sociala medier från ett annat perspektiv. Men också genom att 
ge en inblick i hur sociala medier används för forskningskommunikation i en svensk 
kontext, med offentlig verksamhet som avsändare.  

1.2.2 Samhällsperspektiv 
Ur ett samhällsperspektiv är området forskningskommunikation i allmänhet, och sociala 
medier i synnerhet, i allra högsta grad intressant. Det är ämnen som är högaktuella i 
samhällsdebatten. Att kommunikation om forskning upplevs lysa med sin frånvaro i de 
sociala medierna, det har bland annat uppmärksammats i media av Frida Boisen, chef-
redaktör för tidningen GT. I en krönika frågar hon sig varför det finns så få forskare på 
Twitter och Facebook. Boisen anser att det är provocerande och oacceptabelt att 
forskare inte delar med sig av sin kunskap på sociala medier och menar att det torde 
vara en självklarhet idag, inte minst ur demokrati- och folkbildningssynpunkt. Hon 
avslutar med uppmaningen:   

[…] alla forskare, professorer, docenter och allt vad ni är - Starta ett twitterkonto idag! 
Lägg ut din senaste forskning på Facebook nu! Det är faktiskt er skyldighet. 11 

                                                 
6 Se exempel inom t.ex. Kulturvetenskap: Kjellberg, S.(2010), Psykologi: Nyström, M.(2015), Sociologi: 
Bergqvist, A. & Andersson, A.(2015), Folkhälsovetenskap: Ek, A. & Wång, G.(2014), Systemvetenskap: 
Andersson, L. & Sundberg, A.(2012) och Medie- och kommunikationsvetenskap: Mohlin, M.(2013). 
7 Se t.ex. Hansson Green, U. (2013), Palmgren, E. & Andersson, K.(2010), Kjellberg, S.(2010), Herbers. 
Poulsen, S. (2010) 
8 Kjellberg, S.(2010) 
9 Kjellberg, S.(2010:90), i Kjellbergs avhandling används dock benämningen vetenskaplig kommunikation 
och det sociala medie som avses är bloggar som drivs av forskare. 
10 Se exemplevis Hansson Green, U. (2013:17), Sotiriou, S. (2010:7) 
11 Boisen, F. (2014-05-09) 
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Som Boisen påpekar i citatet ovan är det en skyldighet att informera om den kunskap 
som kommer fram genom forskningen. Det är lagstadgat i högskolelagen sedan 1977 
och brukar benämnas den tredje uppgiften. Den innebär att tillsammans med att hög-
skolorna har krav på sig att utbilda och forska så förväntas de även samverka med andra 
parter i samhället och dela med sig av sin kunskap så att den kommer till nytta.12 1997 
betonades vikten av samverkan mellan högskolan och samhället ytterligare i den nya 
högskolelagen. 

Även inom europeisk forskningspolitik betonas behovet av att kommunicera brett 
och inom EU:s forskningsprogram ställs sedan länge krav på att kommunikations-
insatser ska ingå för att forskningsprojekt ska beviljas.13 

I olika bloggforum och artiklar har forskningskommunikation och den tredje 
uppgiften också varit ett återkommande samtalsämne de senaste åren, både bland 
journalister och bland forskare med frågor som exempelvis;14    

─ Utförs den tredje uppgiften i tillräcklig omfattning?  
─ Vems är ansvaret att den tredje uppgiften utförs och att det finns tid och resurser 

för engagemang – forskarens eller verksamhetens?  
─ Finns det stöd att få från arbetsgivaren inför forskares kontakt med media och 

om de utsätts för påhopp och trakasserier online?  
─ Hur ska gränsen dras mellan privat tid och arbetstid när dialogen sker i sociala 

medier?  
─ Kan forskares populärvetenskapliga arbete och s.k. social impact15 premieras 

och meriteras så att det får betydelse vid rekrytering och fördelning av 
forskningsmedel? 
 

En transparent och öppen forskningskommunikation är också viktig av demokratiska 
skäl. Forskning inom offentlig verksamhet finansieras till stor del med allmänna medel. 
Enligt Statistiska centralbyråns prognos för de statliga anslagen till forskning och 
utveckling under 2014 uppgår de till så mycket som 32,9 miljarder.16 Medborgare och 
politiker har rätt att veta hur pengarna används och rätt att kunna se att de leder till nytta 
och utveckling av samhället.17 Dialog och informationsutbyte är också centrala för att 
upprätthålla förtroende, legitimitet och därigenom möjlighet till fortsatt finansiering.  

Folkbildningsaspekten, dvs. att genom kommunikation om forskningen förklara hur 
världen ter sig för andra och skapa nytta, anses också vara en drivkraft för många 
forskare tillsammans med möjligheten att få återkoppling och validering.18   

Utifrån ett samhällsperspektiv är förhoppningen att resultatet av den här studien ska 
bidra till en ökad förståelse för vilken betydelse sociala medier kan ha som verktyg för 
forskningskommunikation. Och att den insamlade empirin kan ge vägledning till andra 
forskningsrelaterade verksamheter som står i startgroparna och överväger att utöka sin 
kommunikationspalett med sociala medier.   

                                                 
12 SFS 1992:1434 
13 Almberg & Nyberg (2004:10-11) 
14 Fazlhashemi, M.(2013-04-02); Glover, N. & Ringarp, J. (2014-05-27); Kasperowski, D. & Bragesjö, F.( 
2013-06-11); Kasperowski, D. & Bragesjö, F.( 2012-11-09); Nordlund, C.(2012-11-12); Samuelsson, M. 
(2012); Storm, U. (2012-06-08) 
15 Begrepp som används för att med olika metoder mäta forskarens och forskningsresultatens betydelse 
och påverkan i samhället enligt Kasperowski, D. & Bragesjö, F.( 2013-06-11), som ett komplement till 
mätning av forskares resultat i form av vetenskaplig publicering och citeringar i vetenskapliga tidskrifter.   
16 SCB (2014-04-09) 
17 Konstateras av bland annat av Vetenskapsrådet (2014-06-02). 
18 Almberg & Nyberg (2004:14) 
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1.3 Forskningskommunikation i sociala medier – vad innebär det?  
Enligt den bakgrundsbeskrivning som återges ovan tycks det finnas både en efterfrågan 
på, och en potential i, att använda sociala medier för forskningskommunikation. Därför 
är det intressant att undersöka hur de används och vad de offentliga verksamheternas 
kommunikatörer upplever att de sociala medierna tillför. 

1.3.1 Syfte  
Syftet med den här studien är att beskriva användning av, och uppfattning om, sociala  
medier som kommunikationskanal för forskningskommunikation i offentlig verksamhet  
med inriktning på vård, hälsa och omsorg.  

1.3.2 Frågeställningar 
För att uppnå ovanstående syfte söker den här studien svar på följande frågor: 

 
 Hur används sociala medier för forskningskommunikation? 

Den här frågan försöker ringa in hur användningen av sociala medier ser ut. Hur 
de förhåller sig till och värderas i jämförelse med användning av andra 
kommunikationskanaler för forskningskommunikation samt vilken respons 
verksamheterna får. 
 

 Varför väljer kommunikatörer sociala medier som kanal för forsknings-
kommunikation? 
Här är det intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av 
kommunikationskanal samt vilka sociala medier som används som kanal för 
forskningskommunikation och vilka som väljs bort. 
 

 Vilka möjligheter och utmaningar är kopplade till användning av sociala 
medier för forskningskommunikation? 
Fokus ligger i den här frågan på att ta reda på vad de sociala medierna upplevs 
tillföra till verksamheterna och deras forskningskommunikation samt vilka 
svårigheter och utmaningar de innebär. 
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2. Tidigare forskning, statistik och viktiga begrepp 

2.1 Tidigare forskning om forskningskommunikation i sociala medier 

Vid de litteratursökningar som gjorts inom ramen för uppsatsen har endast ett fåtal 
svenska studier om hur sociala medier används inom offentlig verksamhet påträffats, i 
synnerhet när urvalet avgränsas till att gälla forskningskommunikation. Merparten av de 
studier som hittats är uppsatser på master-, magister- och kandidatnivå.  

Endast en svensk avhandling har påträffats som berör forskningskommunikation i 
sociala medier. Sara Kjellbergs avhandling från 2010 handlar om forskarbloggar, den 
ger bland annat en bild av hur den svenska akademiska bloggosfären ser ut19 och hur 
forskarna använder sig av sina bloggar20. Hon konstaterar att forskningsbloggar tillför 
något nytt genom att de suddar ut gränserna inom vetenskapskommunikation, mellan 
det formella och informella innehållet.21 Tekniken i bloggverktygen gör det möjligt 
både att formalisera och att arkivera även den informella informationen, menar hon, 
som t.ex. forskares reflektioner i arbetet och dialog mellan forskare och bloggens läsare. 
Det intressanta är alltså att även det informella innehållet blir tillgängligt och sökbart.22 
Den extra dimension som Kjellberg menar att bloggen ger till forskningskommun-
ikation finns även hos andra sociala medier än just bloggar, såsom mikrobloggar som 
Twitter eller sociala nätverk som Facebook. En skillnad är möjligen att sökfunktionerna 
kan vara något trubbigare att använda i andra sociala kanaler, än i en blogg, eftersom 
sökningen oftast görs i mediets totala flöde istället för inom en specifik sida eller ett 
avgränsat flöde som en enskild blogg utgör. Andra sociala medier tillför å andra sidan 
ytterligare en intressant aspekt i förhållande till bloggar, i och med att de ofta också har 
funktioner som förenklar för den som vill sprida och dela innehållet vidare till andra.  

Kjellberg lyfter också fram tre motiverande faktorer till att forskare bloggar: 1) 
bloggen underlättar för dem att dela med sig av sin kunskap, 2) bloggen upplevs ge ett 
utrymme för kreativitet, och 3) bloggen gör att forskarna känner att de är en del av ett 
sammanhang.23 Dessa faktorer bör också kunna vara applicerbara för att motivera 
forskningskommunikation i andra sociala medier, förutsatt att målgrupperna finns där.  

När litteratursökningen utökas till övriga nordiska länder, via Nordicom, återfinns en 
dansk avhandling om internationell forskningskommunikation om ekologisk forskning. 
Där breddas även perspektivet till att gälla kommunikation på internet i stort; 
Forskningskommunikation på nettet: en undersøgelse af den internationale brug af 
økologisk forskningskommunikation på nettet.24 Signe Herbers Poulsen (2010) 
konstaterar bland annat att merparten av den forskningskommunikation som finns på 
internet är enkelriktad kommunikation som webbsidor och nyhetsbrev.25 Samtidigt 
efterfrågar såväl intressenter, forskare och politiker mer tvåvägskommunikation och 
dialog.26 

Herbers Poulsen konstaterar vidare att forskningens kulturella, organisatoriska och 
politiska kontext påverkar forskningskommunikationens utveckling. Bland annat genom 
att det vid institutioner ofta är nyhetsförmedling till allmänheten som förespråkas och 
                                                 
19Kjellberg, S. (2010:63) 
20 Ibid., s.65 
21 Ibid., s.89 
22 Ibid, s.89 
23 Ibid., s.66 
24 Herbers Poulsen, S. (2010) 
25 Ibid , s.193 
26 Ibid, s.12 
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att det är publicering i vetenskapliga tidskrifter som meriteras.27 En annan aspekt som 
lyfts fram är att mediet i sig kan komma att styra kommunikationsstrategierna, ett 
exempel som anges är om en verksamhet väljer att använda sociala medier endast på 
grund av att det är trendigt, utan att man har identifierat ett verkligt syfte eller behov av 
det.28 Som en utveckling av forskningskommunikation på nätet föreslår Herbers Poulsen 
därför ett fokus på differentierad forskningskommunikation till olika fördefinierade 
målgrupper samt att både valet av kommunikationskanal och innehåll istället ska 
baseras på respektive målgrupps egenskaper och förutsättningar.29 Resultatet från de 
empiriska undersökningarna visar att de som tar del av forskningskommunikation 
online använder internet tillsammans med andra medier, därför bör man möta upp mot 
det genom att utarbeta en flermedial kommunikationsstrategi, menar Herbers Poulsen.30 

Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) betonar samtidigt, i en artikel om 
de sociala mediernas möjligheter och utmaningar, att ”Integration is key!”31. De 
poängterar att användarna ser alla medier, traditionella som sociala, som en samlad bild 
av verksamheten. Därför är det viktigt att, utöver att välja de kanaler där användarna 
finns, också tänka på att kommunikationen ska hänga samman över verksamhetens 
olika kommunikationskanaler.32 

Siri Sotiriou (2010) har intervjuat tio kommunikatörer vid högskolor och universitet 
som arbetar med forskningskommunikation och menar att; ”I dagens läge är 
forskningskommunikation något som i allt större utsträckning faller inom ramarna för 
kommunikatörernas yrkesroll snarare än forskarnas egen”.33 Med tanke på Herbers 
Poulsens rekommendationer ovan om att utarbeta flermediala kommunikations-
strategier låter det sannolikt att det skulle underlätta med stöd av professionella 
kommunikatörer i ett sådant strategiskt kommunikationsarbete.     

Något oroväckande konstaterar Sotiriou däremot att ”Många forskare deltar själva i 
arbetet med att presentera sina egna forskningsrön, men arbetet med forsknings-
kommunikation från kommunikationsavdelningens sida har få gemensamma 
nämnare”.34 En bakomliggande orsak som Sotiriou lyfter fram, i likhet med Herbers 
Poulsen, är att det lönar sig mer för forskarna att fokusera på vetenskaplig publicering 
än att kommunicera med en bredare publik.35  

Palmgren och Andersson (2010) har intervjuat sex forskare från tre olika lärosäten 
om hur de ser på arbetet med forskningskommunikation. Deras studie visar att forskare 
ofta arbetar reaktivt med sin kommunikation. Det initieras av att något relaterande ämne 
uppmärksammas av media eller när de blir kontaktade eller tillfrågade att delta i något 
sammanhang. Samtidigt finns en önskan hos forskarna om att arbeta mer strukturerat 
och proaktivt. Tidsbrist hindrar dem från att göra det.36 Forskarna som intervjuats 
efterfrågar fler naturliga kontaktytor för forskningskommunikation, mer resurser och 
incitament i form av meritvärde för samverkan och forskningskommunikation, inte 
enbart för vetenskaplig publicering, menar Palmgren och Andersson.37  

                                                 
27 Ibid, s.13 
28 Ibid, s.184 
29 Ibid, s.196 
30 Ibid, s.184 
31 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010:65) 
32 Ibid. 
33 Sotiriou, S. (2010:39) 
34 Ibid. 
35 Ibid, Herbers Poulsen, S. (2010:13) 
36 Palmgren, E. & Andersson, K.(2010:47) 
37 Ibid., s.50 
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Hansson Green (2013) har intervjuat forskare inom landstinget i Jönköping om 
forskningskommunikation i praktiken. I den studien framkom det att de forskare som 
saknade stöd av informatör eller kommunikatör gärna skulle vilja få det38. Även 
forskarna i den undersökningen upplevde tidsbrist. De tyckte också att de saknade 
tillräckligt med kommunikationsfärdigheter, inom t.ex. presentationsteknik och populär-
vetenskapligt skrivande, för att kunna kommunicera tillräckligt väl kring sin forskning.  
 
2.2 Perspektiv på forskningskommunikation 

Ur ett verksamhetsperspektiv är kommunikation ett strategiskt viktigt verktyg som 
bland annat kan användas för att förvalta verksamhetens förtroendekapital och för att 
positionera verksamheten bland andra konkurrerande verksamheter genom att 
synliggöra organisationens samlade kunskap och kompetens i ett helhetsperspektiv.  

Även offentliga verksamheter är konkurrensutsatta. När det handlar om forskning 
kan de exempelvis konkurrera med varandra om olika forskningsanslag och uppdrag. 

Den produkt som skapas genom forskning är ytterst kunskap. Kunskapen behöver 
kommuniceras och delas med andra för att kunna komma till nytta och användning. 
Från verksamhetens perspektiv är det alltså betydelsefullt att den kunskap som 
produceras associeras såväl till organisationen som till den enskilda forskaren. Det 
handlar också om att locka nya medarbetare och om att vinna och upprätthålla 
legitimitet och förtroende. En verksamhets förtroendekapital kan beskrivas som 
”summan av omvärldens förväntningar”.39 

Forskare är experter inom sina egna områden men inte nödvändigtvis insatta i det 
arbete som kollegorna utför under samma tak och inom andra verksamhetsområden. 
Samarbete mellan forskare och kommunikatör ökar möjligheten att säkerställa att olika 
projekt inom verksamheten inte presenteras samtidigt och konkurrerar med varandra om 
allmänhetens, intressenternas och mediernas uppmärksamhet. 

Kommunikatören är ofta den funktion i organisationen som, ensam eller tillsammans 
med andra, har kontroll över verksamhetens officiella kommunikationskanaler såsom 
trycksaker, pressmeddelanden, nyhetsbrev, webbplats, sociala medier, verksamhetens 
gemensamma e-post och så vidare. Med de redan etablerade kanalerna följer även 
upparbetade relationer och adressregister till för verksamheten betydelsefulla 
intressenter och samverkansparter som kan komplettera forskarens nätverk och ge 
utökade kontaktmöjligheter. 

Enligt Föreningen Sveriges Kommunikatörers yrkesnormer är kommunikatörens 
övergripande syfte att förverkliga verksamhetens mål. En professionell kommunikatör 
förvaltar verksamhetens förtroendekapital och ser till att målgrupper och intressenter i 
omvärlden får en korrekt uppfattning om organisationen och den verksamhet som 
bedrivs.40 När forskare får stöd av en kommunikatör möjliggörs en strategisk och 
planerad forskningskommunikation, vilket innebär att insatserna medvetet kan planeras 
i förhållande till ett helhetsperspektiv och med hänsyn tagen till verksamhetens 
övergripande mål.41 En annan fördel när tid och resurser anses vara begränsade är att en 
samordnad kommunikation också anses bli mer effektiv42. 

                                                 
38 Hansson Green, U. (2013:34, 37) 
39 Andersson, T. (2005:96) 
40 Sveriges Kommunikatörer (2005: §2) 
41 Falkheimer, J. & Heide, M. (2011:13,19) 
42 Eriksson, P. (2011:171) 
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2.2.1 Forskningskommunikatörens roll 
Det pågår stora förändringar i hur kommunikationsarbetet ser ut och hur verksamheter 
och organisationer kommunicerar idag, så stora förändringar att det talas om ett 
paradigmskifte.  

Kommunikationen har blivit viktigare – framförallt på grund av digitaliseringen, en 

ökad snabbhet, ökade förväntningar på tillgänglighet, en ökad kanalkomplexitet och en 
allt snabbare spridning av både företagets egen men även annan kommunikation om 
företaget. 43 

Det skriver Hammer & Hanborg i sammanfattningen av resultatrapporten för enkät-
undersökningen Kommunikatören 2014. Undersökningen omfattar drygt 3 000 pro-
fessionella kommunikatörer och marknadsförare inom såväl privat och offentlig som 
ideell verksamhet, där merparten av respondenterna uppger att de arbetar inom 
branschområdet Myndighet/Stat/Kommun. Syftet med undersökningen är främst att 
undersöka hur de ser på sin arbetssituation.44 Merparten av de tillfrågade kommun-
ikatörerna, 92 procent, anser att kommunikation har fått en större betydelse under de 
senaste fem åren.45 Undersökningen visar också att kommunikatörernas roll blir mer 
central och att den samordnande funktionen blivit mer påtaglig. De förväntas vara ett 
stöd i hela verksamheten med ett mer holistiskt perspektiv på verksamhetens 
kommunikation.46 

Undersökningen berör visserligen inte specifikt forskningskommunikatörer, men det 
säger ändå något om hur kommunikatörer upplever sin roll och den ökade betydelsen av 
kommunikation i organisationer, särskilt i förhållande till den digitala utveckling som 
pågår och som den här studien berör.   

2.2.2 Forskares behov av kommunikativt stöd 
Som tidigare nämnts utgår merparten av de studier och den litteratur som handlar om 
forskningskommunikation, som jag tagit del av, från forskarens perspektiv. Samtidigt 
tydliggörs även ett behov av och en önskan om ett ökat samarbete mellan kommun-
ikatör och forskare i flera sammanhang.47 Ett professionellt kommunikationsstöd genom 
samarbete med exempelvis en kommunikatör kan med andra ord ha en betydelsefull roll 
för kommunikation kring forskning. Ett sådant samarbete kan innebära många fördelar, 
utöver det som har beskrivits ovan. Kommunikatören kan stödja och bidra med en 
kommunikativ kompetens och förmåga. Genom att upprätta proaktiva kommun-
ikationsplaner kan en del av det reaktiva arbetet med tidspressade ad hoc-lösningar 
minskas, eftersom kommande aktiviteter och omvärldens potentiella intressen i vissa 
fall kan kartläggas och förutses. Därmed kan de i många fall också underlättas genom 
att förberedas och planeras i tid. Pressmeddelanden kan schemaläggas i förväg för att 
skickas ut vid utvalda tidpunkter. En presskonferens kan planeras så att forskare i god 
tid kan hinna med att förbereda material och uttalanden och en populärvetenskaplig text 
kan tas fram parallellt med den vetenskapliga rapporten eller artikeln.  

Med ett tätt samarbete mellan forskare och kommunikatör kan kännedom om den 
forskning som pågår exempelvis göra att en kommunikationsavdelning, eller den 
kommunikativa kollegan, även kan hjälpa till med brainstormning och informations-

                                                 
43 Hammer & Hanborg (2014:4) 
44 Ibid, s. 4-5, 9 
45 Ibid, s.25 
46 Ibid, s.4, 26 
47 Hansson Green, U. (2013:34, 37), Sotiriou, S. (2010:39), Palmgren och Andersson (2010:48) 
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sökning för att hitta lämpliga tillfällen för att synliggöra projektet eller forskaren i en 
aktuell samhällsdebatt. Även om alla situationer inte kan förutses så kan även hantering 
av oförutsedda situationer underlättas av struktur, planering och framförhållning.  

Inom flera verksamheter samordnas också verksamhetens kommunikation antingen 
av en kommunikationsavdelning eller av en enskild kommunikatör, informatör eller 
administratör där forskningskommunikation är en del av verksamhetens planerade 
kommunikation. 

 Det är bakgrunden till att personer som har den rollen, när det gäller närvaro i 
sociala medier, har valts ut som respondenter i den här studien.  

2.3 Sociala medier som kommunikationsverktyg 

Fenomenet sociala medier är fortfarande ett förhållandevis nytt kommunikationsverktyg 
för många verksamheter. Inom forskningen förekommer även begreppet ”nya medier”48 
när de relateras till traditionella medier såsom tidningar, radio och tv som funnits längre. 
Å andra sidan har alla medier någon gång varit nya, påpekar Falkheimer och Heide. De 
menar att det som är intressant är hur former för kommunikation omskapas och förnyas 
och att deltagarorientering är den viktigaste egenskapen i de nya kommunikations-
formerna.49  

Begreppet sociala medier definieras enligt Nationalencyklopedin som ett ”samlings-
namn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 
varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”50. De karaktäriseras även av att de 
bygger på användargenererat innehåll.51 Användare kan utöver att ta del av innehåll som 
andra har skapat, sprida det vidare och även skapa eget innehåll. De sociala medierna 
används även för att ta kontakt med andra, för att konversera och för att bygga 
kontaktnät.52  

2.3.1 Olika verktyg och tjänster: en översikt 
Brit Stakston (2011) delar in sociala medier i nio olika kategorier: bloggar, mikro-
bloggar, sociala nätverk, mediedelning, sociala konsumenter, kunskapsdelning, 
länkdelning, lokalisering och chatt.53 

En blogg liknar en webbsida såtillvida att den som besöker den inte behöver logga in 
eller registrera sig för att ta del av innehållet. Styrkan i bloggverktyg är att innehållet 
kategoriseras i en databas och att varje inlägg datummärks och sorteras automatiskt.54 

Det mest välkända exemplet på mikroblogg är Twitter. För att använda Twitter för att 
skicka meddelanden eller aktivt följa andra som twittrar krävs att användaren registrerar 
en användarprofil. I mikrobloggen är antalet tecken per inlägg, s.k. tweets, begränsat till 
140 tecken och de inlägg som görs når intresserade följare i realtid.55 Det är möjligt att 
läsa twitterflöden utan en egen användarprofil men då är det inte möjligt att 
prenumerera på uppdateringar eller att kommentera de som skrivs och interagera med 
andra.  

                                                 
48 Se t.ex. Lindgren, S. (red) (2012) 
49 Falkheimer, J. och Heide, M. (2011: 25-26) 
50 Weibull, L. & Eriksson, M. (2014) 
51 Ibid. 
52 Carlsson, L. (2010:14) 
53 Stakston, B. (2011:52) 
54 Stakston, B. (2011:53) 
55 Stakston, B. (2011:53) 
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Facebook56 är det populäraste sociala nätverket i Sverige idag57, ett liknande exem-
pel är Google+58. Det finns också sociala nätverk för särskilda intresseområden. 
LinkedIn59 fokuserar mer på yrkeslivet med yrkesrelaterade artiklar och möjlighet för 
användare att nätverka och profilera sig med sitt cv och sina meriter. Där underlättas 
även för verksamheter att presentera sig och att koppla samman medarbetare i grupper, 
söka nya medarbetare, sprida jobbannonser och nyheter samt att initiera diskussions-
grupper och kompetensutbyte inom olika intresseområden. Ett annat exempel är 
ResearchGate60 som vänder sig till forskare och bland annat erbjuder möjlighet att dela 
publikationer, söka samarbetsparter och ställa frågor till andra forskare. Gemensamt för 
de sociala nätverken är att det är mötesplatser online där användare behöver registrera 
sig och skapa en egen användarprofil, och logga in, för att kunna delta i diskussioner 
och ta del av nätverkets innehåll och funktioner.61  

Ett annat exempel på sociala medier är tjänster för mediedelning, dvs. att kunna 
ladda upp, samla, kategorisera och dela med sig av bilder och filmsekvenser. YouTube62 
och Bambuser63 är populära tjänster för att dela filmer, via den sistnämnda kan filmer 
även sändas direkt via mobiltelefon eller webbkamera. Instagram64 och Flickr65 är 
exempel på andra tjänster för att lagra och dela stillbilder och filmsekvenser.  

Sociala konsumenter är ett samlingsbegrepp som Brit Stakston66 använder för olika 
konsument- och recensionstjänster. De används mestadels vid köp av varor och tjänster. 
När det handlar om offentlig forskningsverksamhet och forskningskommunikation 
känns de därför inte särskilt relevanta. 

De sistnämnda kategorierna i Stakstons lista ovan; kunskapsdelning, länkdelning, 
lokalisering och chatt, är ofta integrerade som funktioner i sociala nätverk men de 
förekommer även som separata tjänster.  

SlideShare67 är exempelvis en tjänst för att dela med sig av och samla presentationer 
och andra yrkesrelaterade dokument online. Delicious68 är exempel på en tjänst för att 
spara, organisera och dela med sig av sina länkar. 

Lokalisering handlar om tjänster som utnyttjar de smarta mobiltelefonernas GPS-
funktioner. En vanlig funktion i t.ex. sociala nätverk är att användare kan checka in på 
en plats och på så vis visa för sitt nätverk att de deltar i ett evenemang eller besöker en 
särskild plats. Det ger också verksamheterna möjlighet att berätta om sig själva eller den 
aktuella aktiviteten.69 Lokalisering används också i karttjänster som t.ex. Google Maps70 
för att visa på en karta var användaren befinner sig och utifrån positionen kunna visa 
vägen till en annan adress. 

Chattfunktioner är numera integrerade i de flesta sociala nätverk och tjänster. Skype71 
är ett verktyg som fortfarande kan användas separat för att chatta, det används annars 

                                                 
56 http://www.facebook.com 
57 Findahl (2014:29)  
58 https://plus.google.com 
59 https://www.linkedin.com 
60 http://www.researchgate.net 
61 Stakston, B. (2011:54) 
62 http://www.youtube.com 
63 http://bambuser.com 
64 http://instagram.com 
65 https://www.flickr.com 
66 Stakston, B. (2011:55) 
67 http://www.slideshare.net 
68 https://delicious.com 
69 Stakston, B. (2011:56) 
70 http://www.google.com/maps/  
71 http://www.skype.com 
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även för samtal och möten online, med eller utan bild. Chatt är en funktion som ofta 
även integreras som tjänst på verksamheters webbplatser som en alternativ kundtjänst-
funktion. Skandiabanken72, och Ikea73 är exempel på företag som använder chat-
funktioner på det sättet. Det används även i andra typer av verksamheter som 
exempelvis för patientkontakter via 1177 Vårdguiden74 och för dialog kring aktuella 
frågor med läsare via Svenska Dagbladet75.   

Flera av de sociala nätverken och kanalerna erbjuder också möjlighet att koppla 
samman sin profil i det ena nätverket med det andra. Till exempel kan en användare på 
LinkedIn välja att publicera ett meddelande så att det syns både i LinkedIn och i 
individens twitterflöde samtidigt. Samma möjlighet finns även mellan Facebook och 
Instagram. Filmer publicerade på YouTube kan enkelt integreras i en webbsida eller 
länkas in i ett facebook- eller twitterflöde. 

Det finns också särskilda verktyg framtagna för att enklare kunna hantera en individs 
eller verksamhets närvaro i sociala medier. Verktygen kan exempelvis publicera i flera 
olika sociala nätverk och kanaler samtidigt, Hootsuite76 och Buffer77 är exempel på 
sådana verktyg. 

2.4 Förutsättningar och intresse för forskningskommunikation via 
sociala medier 

Nio av tio svenskar har tillgång till dator och lika många har tillgång till internet (91 
procent)78. Dessutom använder 73 procent smarta mobiltelefoner och merparten av dem, 
8 av 
10, använder internet via telefonen.79  

Av de svenskar som har tillgång till internet är det också så många som 72 procent 
som är med i ett socialt nätverk. Användandet ökar fortfarande i alla åldersgrupper, men 
främst bland de äldre mellan 46 och75 år.  

I snitt spenderas cirka fyra timmar i veckan på olika typer av sociala nätverk.80 
Användare läser andras innehåll i större utsträckning än vad de producerar eget innehåll, 
särskilt när det gäller bloggar och mikrobloggar som Twitter.81  

Merparten av dem som är med i ett socialt nätverk använder Facebook.82 Nästan 
hälften av de svenska internetanvändarna besöker Facebook dagligen83.  

Instagram används främst som komplement till Facebook och har i stort sett 
fördubblat antalet användare i Sverige sedan förra året och används nu av 28 procent. 
Det är främst unga kvinnor som använder Instagram.84 

När det gäller Twitter går spridningen långsammare. Det senaste året har antalet 
svenska användare som använder Twitter någon gång bara ökat från 17 procent till 19 

                                                 
72 Skandiabanken (2014) 
73 Ikea (2014) 
74 Krook, A-L. (2014-09-26) 
75 Svenska dagbladet (2014-10-16) 
76 https://hootsuite.com 
77 https://bufferapp.com 
78 Findahl, O. (2014:10), gäller befolkning över 18 år.  
79 Ibid., s. 17-18 
80 Ibid., s. 29 
81 Ibid., s. 27 
82 Ibid., s. 29 
83 Ibid., s. 27 
84 Nilsson, E. (2014-10-23),Findahl (2014:6, 30) 
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procent och antalet dagliga användare står still på endast 6 procent. De flesta läser 
enbart vad andra skriver, endast hälften av användarna skriver egna tweets.85  

Allt fler svenskar rekryterar nya medarbetare, eller blir själva rekryterade, och 
bygger upp yrkesrelaterade nätverk via LinkedIn.86 Nätverket uppskattas ha c:a 200 
miljoner användare i världen och c:a en miljon i Sverige och beskrivs som ”… världens 
största sociala nätverk inriktat på yrkeslivet”.87 

Kommuner direktsänder filmsekvenser från fullmäktigesammanträden eller med-
borgarmöten via exempelvis Bambuser88. 

Videoklipp sprids världen över via YouTube, diskuteras vid fikabord på arbetsplatser 
och lyfts ibland även fram i nyhetstidningar och som korta inslag i nyhetssändningar på 
tv, under epitet som ”veckans snackis”. Eller så menar man att filmen ifråga har blivit 
viral, dvs. att den blivit så populär att den delats och spridit sig snabbt, som ett virus. 
Medieuppmärksamheten i sig förstärker då även effekten eftersom personer som inte 
redan sett den kan bli nyfikna när det nämns i en nyhetssändning. Kvällstidningen 
Aftonbladet har exempelvis skapat webbsidan Aftonbladet Viralt89 för att uppmärk-
samma sådana fenomen för sina läsare. 

2.4.1 Kommunikation med allmänheten via sociala medier 
En undersökning som genomfördes av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, under 
hösten 201390 visar att svenskar har ett stort förtroende för forskare, särskilt forskare 
med anknytning till olika lärosäten. Undersökningen genomförs årligen och den visar 
att allmänhetens förtroende för forskare har ökat stadigt de senaste tre åren.91 Så stor  
andel av befolkningen som 89 procent  i åldrarna 16-74 år svarar att de har ganska eller 
mycket stort förtroende för forskare.92  

Resultaten visar vidare att allmänheten är positiv till att samhället satsar pengar på 
forskning, men att många upplever att de inte riktigt litar på de forskningsresultat som 
presenteras i media. Trots att man inte riktigt litar på de rön som publiceras i media 
finns det ett stort intresse för forskningsnyheter. Mer än hälften, 59 procent, av 
svenskarna tar del av forskningsnyheter via traditionella medier eller nyhetsmedier på 
internet minst en gång i veckan. Bland dem som själva arbetar med forskning ökar 
antalet till 80 procent.93 

Sverige utmärker sig även i en europeisk undersökning94som visar att den svenska 
befolkningen tycks ha störst intresse för forskningsnyheter bland EU-länderna. 

Förutsättningarna för forskningskommunikation är med andra ord mycket goda och 
efterfrågan tycks vara stor, inte minst på internet. 
  

                                                 
85 Nilsson, E. (2014-10-23) 
86 Drygt en miljon yrkesverksamma svenskar hade skapat sig en profil på LinkedIn under 2013 enligt 
nätverket Sveriges Kommunikatörer, se  Sveriges Kommunikatörer (2013).  
87 Leigert, L. (2013:104) 
88 Borås Stad är ett exempel på en kommun som arbetar på det sättet med både livesänd webb-tv och 
radio. Se Borås Stad (2014-03-26). 
89 http://viralt.aftonbladet.se 
90 Larsdotter, K. (red) (2003)  
91 Underlaget till VA-barometern 2013/14 består av cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt 
urval av den svenska allmänheten. (Källa: ibid., s.3) 
92 Ibid., s.6 
93 Ibid, s.20 
94 European Commission (2013) 
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2.4.2 Kommunikation för opinionsbildning och samverkan via sociala medier 

Kommunikation i syfte att påverka eller samverka med finansiärer, samverkansparter, 
beslutsfattare och media kan också ske genom sociala medier.  

”Twitter används till stor del av opinionsbildare, journalister, politiker och 
mediebranschen, vilket gör Twitter till ett bra forum för den som vill omvärldsbevaka 
och få spridning av sina budskap”, menar exempelvis Lena Leigert.95 

Inom forskningskommunikation skulle det också kunna handla om att berätta om den 
samverkan som ingår i ett forskningsprojekt och att lyfta fram hur projektet finansieras. 
Om samarbetsparter och finansiärer också använder sociala medier kan budskap om ett 
forskningsprojekt på ett naturligt sätt länkas till deras kanaler och inkludera dem i 
kommunikationen. Exempelvis genom att se till att meddelandet länkar till deras 
officiella sidor och därmed förhoppningsvis kan synas i alla parters sociala flöden. 

De medier som verksamheter använder sig av i sin marknadsföring och kommunika-
tion kan delas in i tre kategorier: ägd media, köpt media och förtjänad media.96 Ägda 
medier är de kanaler som verksamheten själv styr över, som exempelvis organisationens 
webbplats, en sida på Facebook eller ett flöde på Twitter.  

Köpt media är utrymme som verksamheten har betalat för, som exempelvis annonser, 
i dagspress och reklam i tv, radio eller på internet.  

Förtjänad media är slutligen de sammanhang som organisationen, och den verk-
samhet som bedrivs, omnämns i utan att behöva betala för det, ofta på andras initiativ. 
Det kan handla om att omnämnas i nyheter i radio, tv och tidningar eller att andra delar 
vidare innehåll, gillar, eller skriver om verksamheten i exempelvis sociala medier. En 
fördel med den typen av förtjänad media är att människor har större förtroende för sina 
vänner, bekanta och etablerade kontakter än för reklam och annonser vilket också kan 
göra kommunikation mer effektiv.97  

När innehåll delas vidare i en annan verksamhets eller myndighets sociala kanaler 
kan det också ge innehållet en extra legitimitet och tyngd då det färgas av den 
verksamhetens redan upparbetade förtroendekapital. Dels ligger det ett värde i att 
uppmärksammas av andra och samtidigt sprids budskapet också vidare till deras följare 
och intressenter. 

”Det är i den förtjänade mediesfären som agendan sätts runt de egna frågorna. Det 
som sker hos medlemmar, politiker, experter, forskare, allmänhet som diskuterar 
frågorna”98, menar Stakston. Hon anser att många verksamheter har en förlegad syn på 
medielandskapet och påpekar att det som diskuteras i de sociala medierna ofta också 
fångas upp och blir nyheter. Engagemanget i en fråga signalerar till journalister att ett 
ämne kan vara intressant att lyfta och det kan därför också ge större möjligheter för vem 
som helst att påverka agendan. Det ger ett samspel mellan de olika medietyperna. En 
verksamhet som vill kunna interagera med det som sker behöver komplettera sina ägda 
medier med en egen närvaro i sociala medier så att de kan delta i samtalet istället för att 
stå utanför och bara lyssna, menar Stakston.99 

Det kan med andra ord vara värdefullt för en verksamhet att kartlägga och omvärlds-
bevaka intressenternas sociala närvaro.   

Tre av de myndigheter som är betydelsefulla för svensk forskning, bland annat i 
egenskap av finansiärer, inom området hälsa, vård och omsorg är Vetenskapsrådet, 
                                                 
95 Leigert, L. (2013:98) 
96 Stakston, B. (2011:40), Leigert, L. (2013:62) 
97 Leigert, L. (2013:62)  
98 Stakston, B. (2011:41) 
99 Ibid. 
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placerat under Utbildningsdepartementet, Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd) som verkar under Socialdepartementet samt Sveriges innovations-
myndighet, VINNOVA, under Näringsdepartementet. Samtliga är också flitiga 
användare av flertalet sociala medier. 

När vi talar om forskningskommunikation är kanske Vetenskapsrådet den mest 
intressanta. I deras uppdrag ingår bland annat att ”främja kommunikation mellan 
forskare inom olika områden, och mellan forskare och det övriga samhället” samt att  
”göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de 
kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv”.100 De har 
en ledande roll när det kommer till att utveckla svensk forskning, ett arbete som bedrivs 
genom forskningsfinansiering, rådgivning i forskningsfrågor till regeringen och aktivt 
deltagande i samhällsdebatten.101 

Främjande av forskningskommunikation är med andra ord en del av deras 
verksamhet och på deras webbplats utrycker de sig så här:  

Vetenskapsrådet anser att det är en demokratisk rättighet för medborgare och folkvalda 
att ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel, och arbetar 
för att hitta nya vägar för dialog inom forskarsamhället och se till att 
forskningsresultaten når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till 
exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv.102 

Vetenskapsrådet syns såväl på Twitter som på YouTube och deras webbtidning Curie, 
som handlar om forskning, finns även att följa på Facebook. De menar att de ”använder 
sociala media för att på ett snabbt och direkt sätt kunna kommunicera nyheter, 
utlysningar och andra frågor som rör forskning”.103 Utöver sin egen kommunikation har 
de också koppling till, och engagemang i, andra verksamheter som främjar 
forskningskommunikation och som också finns tillgängliga i de sociala medierna såsom 
den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet (VA).  De arbetar för att underlätta 
dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet104, bland annat är de med och 
arrangerar den nationella tävlingen Forskar Grand Prix, som i sina lokala deltävlingar 
går under namnet ForskarFredag105. ForskarFredag är i sin tur en del av den europeiska 
företeelsen Researchers’ Night, utlyst av EU-kommissionen106.  

VA är också närvarande i sociala medier på såväl Twitter, Facebook, Instagram och 
YouTube som med en egen blogg. Som svar på varför de använder sociala medier säger 
Cissi Askwall, kommunikationschef för VA så här:  

Genom de sociala medierna utvecklar vi relationer till nya målgrupper samtidigt som vi 
får del av värdefull kunskap och många åsikter.107  

Samtliga ovan nämnda evenemang är också väl synliga i de sociala kanalerna.    
När det gäller synen på forskningskommunikation beskrivs VA så här på 

webbplatsen för ForskarFredag:  
Forskning berör oss alla och påverkar vår framtid. Därför måste allmänheten få större 
insyn och vara med och diskutera vetenskapens inriktning. Kunskapen i samhället 
behöver öka, både om forskningens resultat och processer och om metoder för 
forskningskommunikation. Människors frågor, engagemang och oro ger forskare 

                                                 
100 Vetenskapsrådet (2014-08-19). Om Vetenskapsrådet. 
101 Ibid. 
102 Vetenskapsrådet (2014-06-02). Forskningskommunikation. 
103 Vetenskapsrådet (2014-09-15). Vetenskapsrådet i sociala medier. 
104 Vetenskap och allmänhet (2014). Om VA. 
105 Forskar Grand Prix (2014). Om Forskar Grand Prix. 
106 Forskar Grand Prix (2014-09-22). 23 svenska städer i Europas största vetenskapsfest. 
107 Tomasson, L. (2010-03-18). Är du inte med, finns du inte – VA och sociala medier. 
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insikter i vad allmänheten vill prioritera och hur andra ser på deras arbete. Ömsesidigt 
lyssnande samtal om vetenskapens möjligheter och konsekvenser för samhället 
behövs.”108 

Forte är en statlig myndighet under Socialdepartementet som finansierar forskning 
inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. De använder för närvarande Twitter och 
YouTube. En del av deras uppdrag är också att sprida resultaten av de forskningsprojekt 
som de finansierar.109  

VINNOVA benämner sig som Sveriges innovationsmyndighet och är en statlig 
myndighet under Näringsdepartementet. De arbetar med att förbättra förutsättningar för 
innovation och finansierar behovsmotiverad forskning.110 Deras uppgift är också att  
”verka för att forskningsresultat kommer till nytta för samhället” genom att bland annat 
”sprida information om forskning och innovation till utförare, användare och 
allmänhet.”111 I deras villkor för bidrag understryks också att det krävs att projektets 
parter ska nyttiggöra projektets resultat, vilket innebär att resultaten ska komma till 
användning ”t.ex. genom kommersialisering, licensiering eller offentliggörande”.112 

VINNOVA använder ett flertal sociala medier som t.ex. Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube, Bambuser och SlideShare.113 

Finansiärers, samverkansparters, beslutsfattares och medias närvaro i de sociala 
medierna kan med andra ord göra det extra intressant och lönsamt att finnas där. Både 
för att vara tillgänglig och sprida information men också i syfte att föra dialog, bygga 
relationer och samverka.  

2.4.3 Exempel på intresseväckande forskningskommunikation i sociala medier 
Som exempel på populära kanaler med forskningsrelaterat innehåll i sociala medier kan 
exempelvis nämnas: 

 Facebooksidan I fucking love Science som publicerar länkar till vetenskapliga nyheter, 
upptäckter, fakta och humoristiska inslag med vetenskapliga referenser på engelska i en 
lättsam ton och med glimten i ögat. Eller som grundaren och moderatorn Elise Andrew 
själv beskriver sidan; ”The lighter side of science”114. Sidan har funnits sedan början av 
2012. Den följs främst av personer i åldersgruppen 18-24 år och har gillats av drygt 
18,7 miljoner människor världen över. 115  

 TED talks är ett annat internationellt exempel som väckt stort intresse. De sprider 
filmade presentationer av idéer som de anser vara värda att spridas, allt är inte 
nödvändigtvis forskning men det förekommer. De finns bland annat tillgängliga via en 
sida på Facebook som gillas av drygt 6,5 miljoner människor, främst i åldersgruppen 
25-34 år116 och även via en egenkanal på YouTube där de har drygt 2,8 miljoner 
prenumeranter117. Nationella varianter av TED finns också Facebook, t.ex. de öppna 

                                                 
108 Forskarfredag (2014). Om VA.  
109 Forte (2013-06-29). Om Forte. 
110 VINNOVA (2014-04-28a). VINNOVA - Sveriges innovationsmyndighet.  
111 VINNOVA (2014-04-28b). VINNOVAs uppgift.  
112 VINNOVA (2014). VINNOVAs allmänna villkor för bidrag –2014.  
113 VINNOVA (2014-10-01). Sociala medier. 
114 I fucking love science (2014b). Om I fucking love science. [Facebook] 
115 I fucking love science (2014a). Tidslinje. [Facebook] 
116 TED (2014a). Tidslinje. [Facebook]  
117 TED (2014b). TED – Ideas worth spreading [YouTube]  
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grupperna TEDx Göteborg118 och TEDx Stockholm119 som gillas av drygt 1 500 
respektive 3 000 personer.120 

 Vetenskap och folkbildning (VoF) är en svensk ideell organisation med syfte att främja 
kritiskt tänkande genom folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Deras sida 
på Facebook gillas av drygt 5 700 personer främst i åldersgruppen 25-44 år.121 På 
Twitter har de drygt 3 000 följare.122  

 Fjärde uppgiften är ett svenskt initiativ med syftet att sprida svensk forskning till 
allmänheten. Filmade intervjuer med svenska forskare, c:a 10-20 minuter långa, 
publiceras på en webbsida123 och sprids i flera sociala medier. Sidan på Facebook 
lanserades i april 2013 och gillas redan av drygt 3 000 personer, främst i åldersgruppen 
35-44 år. 124  På Twitter har de drygt 300 följare125. 

Eftersom förtroendet för forskare är stort och tilliten till medias rapportering är mindre 
kan det finnas goda skäl för akademier, forskningsenheter och andra forsknings-
relaterade verksamheter att själva försöka nå ut med sin information direkt och göra sig 
nåbara och tillgängliga för dialog med både professionella aktörer och allmänhet i 
samhället.  

Allt fler använder sig av olika typer av sociala medier idag, både privat och i sin 
yrkesroll.126 Det i sig kan framhållas som ett argument för att de sociala kanalerna kan 
vara användbara som kommunikationskanaler även för verksamheter.  

  

                                                 
118 TEDx Göteborg (2014). Tidslinje [Facebook]  
119 TEDx Stockholm (2014). Om [Facebook]  
120 Ibid. 
121 Vetenskap och Folkbildning (2014a).Tidslinje [Facebook] 
122 Vetenskap och Folkbildning (2014b). @SwedishSkeptics [Twitter] 
123 Fjärde uppgiften (2014a). Om oss [webb] 
124 Fjärde uppgiften (2014b). Tidslinje, Fjärde uppgiften (2014c). Om Fjärde uppgiften [Facebook]   
125 Fjärde uppgiften (2014d). @fjardeuppgiften [Twitter]  
126 Findahl, O. (2013:32ff)  



FORSKNINGSKOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER – VAD INNEBÄR DET?  
 

 
ANNA NILSSON  18 
 

3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Forskningskommunikationens avsändare, mottagare och värde  
Den vetenskapliga synen på kommunikation har länge dominerats av en linjär s.k. 
transmissionssyn127. Ett resonemang där kommunikation ses som en linjär, enkelriktad 
process där information överförs från en sändare till en mottagare128, och där kunskap 
anses vara direkt överförbar. Numera, särskilt i förhållande till sociala medier, talas det 
allt mer om att kommunikationsprocessen snarare bör ses som en interaktion. Ett 
gemensamt meningsskapande i dialog eller i nätverk där kommunikationen går i alla 
riktningar.129 Samverkan och deltagande är centralt i de sociala medierna.130 

En liknande utveckling finns kring kommunikation som berör forskning, där 
begreppet forskningskommunikation ersätter den tidigare benämningen forsknings-
information som kan associeras till envägskommunikation. Syftet är även i dessa 
sammanhang att framhålla betydelsen av samverkan och dialog på ett tydligare sätt. 
Förändringen har även genomförts internationellt där man gått från benämningen public 
understanding till begreppet science communication.131  

Synen på mottagaren har gått från att ses som passiv åhörare till att numera ses som 
en aktiv samtalspart, i vissa fall även en medskapare, som tolkar budskapets mening och 
kan återkoppla genom att svara, ställa frågor eller be om ytterligare information.   

När det gäller forskningskommunikation är mottagaren också intressant ur en annan 
aspekt, kommunikationen värderas nämligen olika beroende på vem den vänder sig till. 
Som jag nämnde i inledningen skiljer man på kommunikation inom forskarsamhället, 
mellan fackmän, s.k. vetenskaplig publicering, och kommunikation som vänder sig till 
praktiker och allmänhet utan specialistkunskaper inom ämnesområdet, s.k. 
populärvetenskap. Den vetenskapliga publiceringen handlar om artiklar som skrivs av 
forskare, för andra forskare, i syfte att publiceras i högt ansedda vetenskapliga 
tidsskrifter. För att accepteras och publiceras behöver de passera en s.k. peer-review- 
granskning, en sakkunniggranskning av den vetenskapliga kvalitén som genomförs av 
andra forskare inom samma forskningsområde.132  

Forskares meritvärde, dvs. det inflytande de anses ha inom sitt forskningsområde, 
mäts i de antal gånger som deras publikationer citeras.133 Att bli vetenskapligt publi-
cerad har därför ett högre värde bland forskare och påverkar deras karriär i större 
utsträckning än om de publicerar populärvetenskapliga texter134, trots att fler människor 
kan ta till sig innehållet i de sistnämnda. Eller kanske just därför? Detta synsätt har dock 
blivit starkt kritiserat och ifrågasatt.135  

Det finns även forskare som menar att de kan förlora i anseende och kritiseras av 
andra forskare om de skriver och publicerar sig populärvetenskapligt.136 

Populärvetenskaplig kommunikation har ansetts svårare att mäta. Det kan idag 
innebära allt från föreläsningar, bokkapitel, debattartiklar i dagspress till intervjuer i 

                                                 
127 Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2005:32) 
128 Jmf. Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949) 
129 Falkheimer & Heide (2011:20); Larsson, L. (2008:47)  
130 Erikson, P. (2011:107) 
131 Almberg, A. & Nyberg. J. (2004:9) 
132 Vetenskapsrådet (2011-03-25). Vad innebär peer review?   
133 Kasperowski, D. & Bragesjö, F. (2012-11-09) 
134 Fazlhashemi, M.( 2013-04-02) 
135 Se t.ex. Nelhans, G. (2012-08-16) , Nelhans, G.(2013) och Hammarfelt, B.(2012) 
136 Kasperowski, D. & Bragesjö, F. (2013-06-11) 
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radio eller tv och inlägg på Twitter eller i en blogg. Men det finns de som menar att det 
med dagens teknik och digitala spår är möjligt att mäta även s.k. social impact.  
Kasperowski och Bragesjö137 påpekar att ”de sammanhang där forskare förekommer, 
hänvisas till och uttalar sig är nu i allt större utsträckning digitalt lagrade” och menar 
vidare att ”digitala spår kan kvantifieras på sätt som inte var möjligt tidigare, till och 
med i termer av ’impact’”. De menar vidare att förändringarna kan komma att medföra 
ett ökat krav på att forskare även ska visa sitt sociala bidrag till samhället. Ett annat skäl 
som lyfts fram som motivation till en ökad populärvetenskaplig kommunikation är 
behovet av att möta de lekmän som genom de digitala medierna kan utmana vetenskap 
och forskning.   

Som nämnts tidigare kan forskningskommunikation, ur ett verksamhetsperspektiv, 
även ses som en viktig del av verksamhetens strategiska kommunikation. Särskilt i 
organisationer där verksamheten till stor del fokuserar på just forskning och utveckling. 
I det sammanhanget kan forskningskommunikation även komma att värderas, 
prioriteras, samordnas och planeras i förhållande till verksamhetens övergripande mål 
och syften. Kommunikation är i detta avseende ett ”ledningsinstrument för att nå 
uppsatta mål”138. 

Att kommunicera populärvetenskapligt i sociala medier om forskning kan med andra 
ord upplevas kontroversiellt, inte minst då forskare kan behöva samarbeta med 
kommunikatörer för att kunna kommunicera i verksamhetens sociala kanaler. 
Kommunikationssamarbetet kräver en mix av att följa en medielogik med korta 
förenklade budskap och att samtidigt ändå upprätthålla forskningens krav på att vara 
vetenskapligt korrekt.  

Forskare saknar enligt beskrivningen ovan tydliga incitament både vad gäller att 
avsätta tid och att kommunicera med en bredare allmänhet. Samtidigt är det självklart så 
att forskaren är den som har bäst kunskap om den forskning som bedrivs och en 
kommunikatör kan bara berätta om och beskriva det som han eller hon känner till.  

I resultatet som berör studiens första forskningsfråga – Hur används sociala medier 
för forskningskommunikation? – vill jag bland annat undersöka hur kommunikationen 
förhåller sig till, och värderas, i jämförelse med användning av andra 
kommunikationskanaler och i vilken mån forskare är involverade i verksamhetens 
forskningskommunikation via de sociala medierna.    

3.2 Sociala medier som verktyg för mer symmetrisk kommunikation 
I de sociala medierna kan vem som helst anta sändarrollen utan att det kräver några 
större resurser. Det ger en maktförskjutning från de formella strukturerna till det civila 
samhället, menar Brit Stakston139.  

I stor utsträckning sker kommunikationen på användarens villkor i de sociala 
medierna. De ger möjlighet till både dialog och medskapande. Den som är intresserad 
väljer själv att söka upp och följa eller gilla en grupp eller sida som skapats för ett 
särskilt intresseområde, eller en organisation, och kan när helst den vill klippa kontakten 
genom att sluta gilla och därmed avstå från vidare kommunikation.  

Målgrupper i de sociala medierna kan ses som intressentmålgrupper, där även 
relationen mellan, i det här fallet, en organisation och en individ har potential att bli mer 
symmetrisk. Lars Palm140 menar att intressentmålgrupper ”förväntar sig en dialog med  

                                                 
137 Kasperowski, D. & Bragesjö, F. (2012-11-09)  
138 Eriksson, P. (2011:48) 
139 Stakston, B. (2011:12) 
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motparten” och de räknar också med att ”motparten är beredd att ta hänsyn till vad som  
framkommer i dialogen”. 

I den här studien intervjuas kommunikatörer i offentliga verksamheter inom området 
vård, hälsa och omsorg. Dessa verksamheter ägs å ena sidan ofta av flera olika parter 
som förväntar sig information om resultat och spridning av kunskap i form av 
exempelvis kompetensutvecklingsinsatser. Å andra sidan är det också flera av verksam-
heterna som aktivt arbetar för att brukare, patienter och anhöriga ska medverka i 
forskningen och få inflytande i verksamheten eftersom de värdesätter deras perspektiv.  
Med andra ord är det högst sannolikt att verksamheternas målgrupper i huvudsak är just 
intressentmålgrupper som kan tänkas förvänta sig en dialog med verksamheterna. 

En modellkarta som fått stort inflytande inom forskningsområdet public relations är 
den s.k. amerikanska modellen som introducerades 1984 av James E. Grunig 
tillsammans med Todd T. Hunt141. Modellen belyser kommunikationens riktning 
(envägs- eller tvåvägskommunikation) och maktfördelningen i kommunikations-
processen (asymmetri/symmetri).  

Grunig (1984) talar om fyra olika typer av public relations: 1) publicitetsmodellen, 2) 
informationsmodellen, 3) asymmetriska tvåvägsmodellen och 4) symmetriska tvåvägs-
modellen. 

Den vanligaste typen av public relations inom offentlig verksamhet anses vara 
informationsmodellen, det är en asymmetrisk kommunikationsmodell där informationen 
är enkelriktad, på organisationens villkor, och där det anses betydelsefullt att innehållet 
är sakligt, korrekt och sant142. 

Studier har visat att professionella informatörer i praktiken växlar mellan envägs- 
och tvåvägskommunikation beroende på situation, men den symmetriska tvåvägs-
modellen anses vara en eftersträvansvärd idealmodell.143 Forskning har visat att den 
typen av kommunikation där man också lyssnar på sin omvärld har högre kvalitet, ger 
bättre effekt och fungerar bättre när det gäller att bygga relationer mellan verksamheter 
och dess målgrupper, än vad asymmetrisk kommunikation gör. 144 

Larsåke Larsson145 menar att det har funnits få möjligheter och metoder som 
organisationers informationsverksamheter kan använda för att arbeta symmetriskt och 
dialogiskt, särskilt när de vill kommunicera med större målgrupper. Än svårare menar 
han att det är att leva upp till europeiska dialogteoretikers krav, som innebär att en 
dialog bör bygga på personlig interaktion och ge alla parter samma möjlighet att initiera 
samtal. Samtidigt påpekade han redan 2008 att utvecklingen med ”interaktiva 
elektroniska tekniker dock kan skapa bättre symmetri”.146  

James E Grunig (2009) är inne på samma linje och menar att:  
If the social media are used to their full potential, I believe they will inexorably make 
public relations practice more global, strategic, two-way and interactive, symmetrical 
or dialogical, and socially responsible.147  

I Grunigs inledande “if” ligger samtidigt en kritisk pekpinne till verksamheternas 
kommunikatörer eftersom han menar att många verksamheter bara har överfört sina 
arbetssätt för traditionella medier till de sociala medierna:  
                                                                                                                                               
140 Palm, L. (2006:30) 
141 Grunig, J. & Hunt, T. (1984) i Larsson, L. (2008:55)  
142 Larsson, L. (2008:56) 
143 Ibid. 
144 Larsson, L. (2008:56, 62), Grunig, J. E. (2009:5) 
145 Larsson, L. (2008:59) 
146 Ibid. 
147 Grunig, J .E. (2009:1) 
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… many practitioners are using the new media in the same ways they used the old — as 
a means of dumping messages on the general population rather than as a strategic 
means of interacting with publics and bringing information from the environment into 
organisational decision-making.148  

Sociala medier kan med andra ord vara ett verktyg som kan ge organisationer ökade 
möjligheter att skapa och upprätthålla publika relationer och att kommunicera mer 
symmetriskt. Som nämndes inledningsvis kan vem som helst anta sändarrollen och 
kommunikationen sker på användarens villkor, vare sig användaren av de sociala 
medierna är en organisation eller en privatperson. Såväl makten över kommunikationen 
som kommunikationens riktning tycks således ha potential att bli mer symmetrisk i de 
sociala medierna, förutsatt att de används strategiskt för interaktion med omgivningen 
och att verksamheterna också tar sig tid att lyssna på, och ta till sig, de synpunkter och 
reaktioner som de får från sina målgrupper.  

Ovanstående är relevant i analysen av den del av studien som behandlar 
forskningsfråga nummer tre – Vilka möjligheter och utmaningar är kopplade till 
användningen av sociala medier för forskningskommunikation? Det är även intressant 
att analysera mer övergripande vad de sociala medierna tillför, om de tycks leda till en 
symmetrisk kommunikation om forskning och om respondenterna upplever att de bidrar 
till en effektivare och mer kvalitativ kommunikation. 

3.3 Faktorer som påverkar val av och beslut om ny teknik 
Forskning inom ny teknik och teknikanvändning har visat att det finns ett antal faktorer 
som påverkar om användare tar till sig och väljer att använda sig av ny teknik, till 
exempel inom forskningsområdena Technology Acceptance Model (TAM)149 och 
Diffusion Of Innovation (DOI)150.  

I ovanstående teorier menar man att användare tar till sig ny teknik, som exempelvis 
sociala medier, bland annat beroende på hur användbar den upplevs vara och vilket 
mervärde det nya ger i förhållande till tidigare arbetssätt och verktyg. 

Inom TAM menar man att olika externa variabler påverkar användarens upplevelse 
av användbarhet och hur enkelt ett system är att använda. Teorierna utgår från två 
huvudbegrepp: Perceived usefulness och Perceived ease of use. Fred D. Davis151 
definierar begreppen som följer: 

Perceived usefulness the degree to which a person believes that using a particular 
system would enhance his or her job performance. 

Perceived ease of use the degree to which a person believes that using a particular 
system would be free of effort. 

Upplevelsen av användbarhet och nytta i arbetet påverkar med andra ord hur ny teknik 
värderas och slutligen om den används eller inte. Användare kan också påverkas av hur 
svårt eller enkel de upplever att tekniken är att använda.  

Forskning har visat att upplevd nytta (eg. perceived usefulness) har störst betydelse 
för om den nya tekniken eller systemet accepteras och används. Om de nya 
funktionerna upplevs tillföra tillräcklig nytta i arbetet kan användaren ha överseende 
med användbarheten (eg. perceived ease of use). Men om den nya tekniken inte upplevs  

                                                 
148 Grunig, J. E. (2009:1) 
149 Davis, F. D. (1989) 
150 Rogers, Everett, M.(1962) 
151 Davis, F. D. (1989:320) 
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tillföra någon nytta spelar det ingen roll hur enkel den är att använda.152 
Ett liknande resonemang förs i Diffusion of innovations theory som utvecklades 1962 

av Everett M. Rogers153. Hans teori förklarar både hur användare tar till sig (eg. 
adoption) innovationer och hur de sprids vidare (eg. diffusion) inom ett socialt system 
som en yrkesgrupp, en organisation, eller ett samhälle. Med innovation menas, enligt 
Rogers, i det här sammanhanget ”… an idea, practice, or object perceived as new by an 
individual or the unit of adoption”154.  

Rogers har identifierat fem faktorer som påverkar om en användare tar till sig en s.k. 
innovation. Fritt översatt handlar det om värderingar som görs utifrån innovationens; 
relativa fördelar, kompatibilitet, komplexitet, testmöjlighet och observerbarhet.155  

Det som bedöms är alltså vilka fördelar som exempelvis nya kommunikationskanaler 
genom sociala medier kan ge, i det här fallet. Hur väl de bedöms fungera tillsammans 
med etablerade arbetssätt, hur svårt det är att använda dem och i vilken mån det är 
möjligt att pröva och se hur de kan användas och fungera. 

Beslutsprocessen, fram till det att användare bestämmer sig för om de ska ta till sig 
eller avstå från att använda de nya medierna, sker enligt den här teorin genom att 
användare söker information och kunskap i syfte att försöka förutse vilka konsekvenser 
de nya kanalerna kan medföra.156   

Att sociala medier är väl omtalade i massmedia, dvs. tidningar, tv och radio, 
underlättar kunskapsinsamlingen och påverkar därmed troligtvis beslutet. Rogers menar 
att massmedia effektivt skapar kännedom om och sprider kunskap om innovationer men 
att människor ändå påverkas mer av andra människor. Särskilt personer som man 
känner väl och som redan har tagit till sig de nya idéerna. Kommunikation mellan 
människor anses alltså vara än mer effektiv när det handlar om att ändra någons 
attityder till något nytt och att påverka deras beslut om huruvida de ska börja använda 
sig av det eller inte, en person kan helt enkelt bli övertalad av andra entusiaster.157 

Beslutsprocessen påverkas vidare såväl av tänkbara konsekvenser som beslutet kan 
medföra som av huruvida personen i fråga har mandat att fatta beslutet själv eller 
inte.158 Än mer komplext kan det bli om flera individer inom organisationen är tänkta att 
använda den eller de nya kanalerna. Även om de inte deltar i beslutsprocessen har deras 
attityder betydelse vid implementeringen.159   

Utöver de akademiska teorier som nämnts ovan finns det även ett mer praktiskt 
verksamhetsperspektiv att ta hänsyn till i analysen. Respondenterna i den här studien 
arbetar i sin funktion professionellt med kommunikation. Det innebär att deras medieval 
också kan vara del i, och styras av, verksamhetens samlade kommunikationsstrategi 
med hänsyn taget till verksamhetens övergripande mål och syfte. De målgrupper 
organisationen prioriterar och vill kommunicera med, de ämnesområden som är 
aktuella, samt den effekt och det resultat som verksamheten önskar uppnå är också 
sådant som kan påverka valet av kommunikationskanal.  

Ovanstående teorier ligger till grund för analysen av den del av studien som berör 
den andra forskningsfrågan – Varför väljer kommunikatörer sociala medier som kanal 
för forskningskommunikation?   

                                                 
152 Davis, F., D. (1989:333-334) 
153 Rogers, Everett, M.(1962) 
154 Rogers, Everett, M. (2003:36) 
155 Rogers, Everett, M. (2003:36) 
156 Rogers, Everett, M. (2003:37) 
157 Rogers, Everett, M. (2003:36) 
158 Rogers, Everett, M. (2003:37-38) 
159 Rogers, Everett, M. (2003:402-403) 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

4.1.1 Forskningsdesign och insamlingsmetod 
Jag har valt en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade personliga intervjuer 
som insamlingsmetod. Det innebär att jag utgått från nedskrivna frågor i en intervju-
guide, men att frågornas ordningsföljd, specifika ordval, eventuella förklaringar och 
följdfrågor har anpassats till förutsättningarna vid respektive situation och intervju-
tillfälle.160  

Det är svarspersonernas upplevelser, resonemang och sätt att arbeta med verk-
samheternas forskningskommunikation som är intressanta i den här studien. Det som 
undersöks är respondenternas upplevelse av hur de sociala medierna används, vad som 
påverkar vilka de väljer att använda och slutligen vad de sociala medierna upplevs 
tillföra till verksamheterna och deras forskningskommunikation. Med det som bakgrund 
bedömdes en kvalitativ respondentundersökning vara en lämplig frågemetod.161  

4.1.2 Avgränsning och fokus 
I den här studien tar jag mig inte an publiken, läsaren, mottagaren, intressenten eller 
brukaren av forskningskommunikation i sociala medier. Fokus är på sändarens 
perspektiv, men inte på den enskilda forskaren, utan snarare på de verksamheter som 
forskning bedrivs vid eller där det finns intresse av att sprida kunskap om forskning.  

Jag har vidare valt att fokusera på verksamheter som arbetar inom området vård, 
hälsa och omsorg. Av bekvämlighetsskäl har merparten av intervjuerna genomförts vid 
verksamheter lokaliserade inom Västra Götalandsregionen. Ett fåtal intervjuer har även 
genomförts med respondenter verksamma utanför regionen.  

4.1.3 Urval  
De personer som intervjuats kommer från flera typer av verksamheter som arbetar med 
forskningskommunikation på olika vis och i varierande omfattning. Åtta intervjuer har 
genomförts med representanter från nio verksamheter, en av intvervjuerna genomfördes 
med två representanter samtidigt.  

Verksamheterna som de utvalda respondenterna arbetar vid varierar stort från 
institution eller verksamhet knuten till högskola eller universitet, till mottagning och 
informationsavdelning vid olika sjukhus. Även verksamheter inom klinisk forskning 
och life science samt forsknings- och utvecklingsverksamheter inom kommun, 
landsting, socialtjänst och primärvård förekommer, i olika samverkansformer. Verk-
samheterna representerar därmed såväl kommun- och landstingsintressen som nationella 
och internationella intressen, ofta i nära samverkan med både privat verksamheter i 
näringslivet och ideella intresse- och brukarorganisationer.  Syftet har varit att få så stor 
bredd och variationsrikedom som möjligt. 

I mitt urval har jag valt att fokusera på verksamheternas kommunikationsfunktion 
snarare än den kommunikation som sker genom forskarens eget arbete och nätverkande. 
Urvalet av respondenter utgörs därmed av verksamheternas kommunikatörer, eller 
motsvarande funktioner i verksamheten, som arbetar med verksamhetens officiella 
kommunikation i sociala medier. Att välja just kommunikatörer som respondenter 
                                                 
160 Wildemuth, B.M. (2009:233), Kvale (1997:121)  
161 Kvale (1997:100) 
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kändes relevant med anledning av att det gör det möjligt att undersöka hur de sociala 
medierna används i förhållande till, eller i kombination med, verksamhetens övriga 
kommunikationskanaler.  

Mer specifikt har jag sökt och frågat efter kommunikatörer, informatörer eller 
motsvarande, som i sin tjänst arbetar helt eller delvis med forskningskommunikation i 
sociala medier såsom Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram etc.162   

4.1.4 Metodvalets konsekvenser 
I den mån jag har kunnat har jag försökt att kontakta tilltänkta personer direkt, via  
e-post eller telefonsamtal, för att fråga om de vill medverka. Av forskningsetiska skäl 
har jag försökt att undvika att exempelvis ta kontakt via vederbörandes chef, för att 
respondenterna ska känna att det är möjligt för dem att vara anonyma och för att de inte 
ska känna sig obekväma eller begränsade i sina svar. I några fall kan det ändå vara så att 
kollegor känner till att respondenten har intervjuats, dels för att andra har hjälpt till att 
sprida min förfrågan och dels för att jag i vissa fall har skickat min förfrågan till en 
allmän e-postadress för verksamheten. Jag kan därför inte utesluta att det ändå kan ha 
påverkat både deras beslut om deltagande och de svar som jag slutligen fick på mina 
frågor. I samtliga intervjuer har jag dock upplevt att respondenterna varit positiva till 
deltagandet och att det svarat öppet och så utförligt som de har kunnat på mina frågor.     

Ett flertal personer har också avböjt medverkan. Antingen med hänvisning till att de 
inte anser sig arbeta med forskningskommunikation i sociala medier eller att de inte 
anser att de arbetar tillräckligt mycket, eller tillräckligt strategiskt, med forsknings-
kommunikation i sociala medier. Jag har påmint om att de får vara anonyma och 
påpekat att omfattningen har mindre betydelse och att det är de erfarenheter som gjorts 
som är intressanta. Några har då ändå avböjt medverkan. Ett annat vanligt före-
kommande argument har varit att man på grund av hög arbetsbelastning inte upplevt sig 
ha tid att delta i en intervju. 

Jag har inte funnit någon möjlighet att få fram ett totalurval och det har också varit 
ganska svårt att hitta fram till de verksamheter som finns representerade i studien. Ett 
slumpmässigt urval var därför inte heller möjligt att genomföra.  

Det är möjligt att fler personer hade känt sig mer bekväma att svara på en 
enkätundersökning istället, men då hade det å andra sidan inte varit möjligt att ställa 
samma typ av frågor.  

4.2 Utförande 
Urvalet har genomförts så till vida att jag har sökt mig fram på internet via webbplatser 
och sociala medier. Verksamheter har därefter kontaktats via telefon och e-post.  

I förfrågningar via e-post bad jag även mottagaren att tipsa mig om andra personer 
alternativt att sprida min förfrågan vidare i sina egna nätverk. I och med det har jag inte 
full insyn i hur många som har tagit del av min förfrågan. 

Några av de kontakter som tagits har lett mig vidare till andra och därmed resulterat i 
ett slags snöbollsurval där en del av de ursprungliga kontakterna har tipsat mig vidare 
till andra.163 Jag har medvetet valt respondenter från olika typer av verksamheter för att 
få så stor bredd som möjligt. Avsikten har också varit att hitta respondenter med 
erfarenhet från flera olika sociala medier. Jag har däremot inte tagit hänsyn till kön, 
ålder eller utbildningsbakgrund i mitt urval. 

                                                 
162 Se bilaga 1, Förfrågan. 
163 Esaiasson et al (2007:216, 291) 
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Studien har haft en explorativ ansats eftersom forskningsområdet är förhållandevis 
obeforskat164. De verksamheter som respondenterna arbetar vid skiljer sig också åt i 
arbetsätt, inriktning och organisatorisk sammansättning. Det har medfört att jag haft ett 
öppet förhållningssätt till intervjuguiden där frågor anpassats, lagts till och utelämnats i 
intervjusituationen beroende på hur väl de passat in på den specifika verksamheten och 
respondenten och för att ge utrymme till sådant som inte kunnat förutses.  

En av intervjuerna genomfördes med två personer samtidigt, enligt respondenternas 
önskemål. Orsaken var att de arbetar i överlappande roller, både tillsammans och för 
olika verksamheter. Båda verksamheterna bedömdes relevanta för studien. 

Avsikten var att intervjua respondenterna vid sina respektive arbetsplatser. Några av 
intervjuerna genomfördes istället i olika mötesrum. Respondenten fick vid alla tillfällen 
möjlighet att påverka såväl tidpunkt som valet av platsen för intervjun. 

Tidsåtgången varierade från 45 minuter till upp till 1,5 timme och samtalen spelades 
in för att kunna transkriberas. Innehållet transkriberades ordagrant bortsett från de delar 
som inte var aktuellt för analys. De inledande beskrivningar som gjordes för att uppnå 
informerat samtycke165, som upprepades vid samtliga intervjuer, och de delar av 
intervjuerna där samtalet saknat relevans för intervjufrågorna, har sammanfattats eller 
helt utelämnats med en kort kommentar och notering om aktuell tidsmarkering 166.  

De transkriberade intervjuerna analyserades därefter kvalitativt enligt ECA-
modellen167. Valda citat och fakta har kodats och sammanställts i en Excel-fil. 
Informationen strukturerades i en matris med teman inom studiens frågeställning så att 
det var möjligt att jämföra svar och urskilja mönster. Matriserna skrevs även ut på 
papper och likheter och olikheter färgkodades för att underlätta analys och ge en 
tydligare överblick.  

Inledningsvis arbetade jag i huvudsak bottom-up, dvs. jag analyserade de teman och 
kategorier som uppstod ur intervjumaterialet. När det kom till att försöka förstå vad som 
påverkar de val som görs, när sociala medier väljs som kanal för forsknings-
kommunikation, gjordes analysen istället med hjälp av teoretiska begrepp och 
analyserades därmed top-down. 

De citat som slutligen använts som exempel i resultatdelen har koncentrerats. 
Markeringen […] visar när ord eller meningar tagits bort i texten för att korta ner ett 
citat eller att flera uttalanden presenteras tillsammans för att tydliggöra respondentens 
synpunkter och resonemang. Talspråk har justerats till skriftspråk och upprepningar 
eller felsägningar, som respondenter själva korrigerat under intervjun, har också tagits 
bort då de inte anses ändra innebörden i det som sagts.  

För att eliminera eventuella missförstånd och öka studiens reliabilitet och validitet 
har samtliga respondenter också fått möjlighet att ta del av de citat och slutsatser som 
presenteras i resultatkapitlet innan slutgiltig justering.  

Ord som förekommer inom klamrar som t.ex. [organisationens namn] har ibland fått 
ersätta respondentens ursprungliga ord som annars skulle röja respondentens eller 
verksamhetens identitet. Ibland förekommer också förklarande ord på samma vis i syfte 
att förtydliga ett sammanhang eller att något sägs i en lättsam sinnesstämning som 
annars inte framgår tillräckligt tydligt av citatet, t.ex. [skratt]. 

För ökad tydlighet och läsbarhet har jag valt att särskilja kortare citat i den lö- 

                                                 
164 Börklund, M. & Paulsson, U. (2003:58) 
165 Kvale (1997:142) 
166 Tidsmarkeringen gjordes för att rätt avsnitt skulle vara möjligt att återfinna på inspelningen om 
relevansen skulle komma att omvärderas längre fram i analysen. 
167 ECA står för (Ethnographic Content Analysis). Altheide (1996) 
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pande texten med citattecken, medan längre citat har utformats som ett indraget block-
citat. Olika individers citat särskiljs med bokstaven R följt av en siffra inom parantes i 
anslutning till respektive citat.  

4.3 Respondenterna och de verksamheter som de representerar  

Respondenterna benämns som kommunikatörer i den här studien för att det speglar 
deras yrkesroll i förhållande till verksamheternas arbete med sociala medier. Begreppet 
forskningskommunikatörer används synonymt inledningsvis då det i den här studien 
förstås ringar in ämnesområdet än bättre, men i den löpande texten känns det snabbt för 
långt och otympligt att använda.  

De kommunikatörer som intervjuats har i själva verket varierande utbildnings-
bakgrund, och i vissa fall också andra yrkestitlar. Merparten har en betydande del 
kommunikation i sin utbildning, vilket medför att jag anser att de i sin funktion kan 
anses arbeta professionellt med kommunikation även om det inte är allas huvudsakliga 
profession.  

Kommunikatörernas personliga inställning till, och vana vid, sociala medier kan 
påverka deras yrkesmässiga förhållningssätt168. Därför kan det vara intressant att känna 
till att samtliga respondenter använder sociala medier privat, om än i varierande 
omfattning. Fem av nio använder dessutom mer än tre olika sociala medier privat. 

De organisationer som kommunikatörerna representerar verkar i olika samverkans-
former mellan kommun, landsting, akademi och näringsliv och intresserar sig för 
forskning och utveckling inom både omsorg och hälso- och sjukvård, såväl relaterat till 
specialistsjukvård som primärvård, kommunal verksamhet och socialt arbete.  

Både renodlade FoU-enheter eller forskningscenter och andra typer av verksamheter 
som arbetar med forskningsrelaterad kommunikation i varierande omfattning 
förekommer i studien. De har sin hemvist i två olika geografiska regioner. 
Verksamheterna varierar i storlek och arbetar mot såväl lokala och regionala, som 
nationella och internationella målgrupper.  

När man ser till de representerade verksamheternas digitala erfarenheter finns det 
både de som använt sociala medier en kortare tid (6 mån upp till 2 år) och de som har 
hunnit samla på sig mer erfarenhet (2-4 år).  

I den här studien resonerar deltagande kommunikatörer utifrån den verksamhet de 
arbetar för, och kring de kommunikationskanaler som används, vid intervjutillfället. 

Respondenterna har lovats anonymitet, därför förekommer det inte någon detaljerad 
beskrivning av de specifika verksamheter som de representerar.  

 

  

                                                 
168 Stakston, B. (2011:112 ff) 
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5. Resultat och analys  

När de kommunikatörer som ingår i studien tillfrågas om vilka råd de skulle vilja ge till 
andra verksamheter som funderar på att börja kommunicera om forskning via sociala 
medier framgår det tydligt att just strategier är något de flesta önskar att de arbetat mer 
med redan från början.  

Det som främst framhålls är – våga testa! I övrigt fokuseras deras råd mycket kring 
riktlinjer och strategier och att det är bra att ha tänkt till i förväg. De nämner sådant som 
att fundera på vad syftet med den sociala kanalen ska vara, vilka målgrupper 
verksamheten vill nå, att reda ut vem som ska ansvara för vad och vad som ska 
publiceras. De nämner också betydelsen av att se över vilka regler som det finns att 
förhålla sig till och, inte minst, värdet av att göra research bland andra verksamheter och 
att låta sig inspireras och lära av hur andra valt att göra.  

Det sistnämnda är också vad jag hoppas att resultatet av den här studien ska ge till 
andra verksamheter – möjlighet att lära av andra – genom en inblick i hur offentliga 
verksamheter inom vård, hälsa och omsorg använder och upplever sociala medier som 
kommunikationskanal för forskningskommunikation.  

5.1 Användning av sociala medier för forskningskommunikation	
Enligt litteraturen innebär en strategi för sociala medier för många verksamheter att de 
skrivit ner en gemensam plan med bakgrund, mål och syfte till att verksamheten valt att 
använda sociala medier i sin kommunikation169 – ett verksamhetsgemensamt svar på 
frågan ’varför?’. En policy för sociala medier kan därefter formuleras med tydliga rikt-
linjer för hur det praktiska arbetet med de utvalda sociala medierna ska gå till. Den kan 
innehålla sådant som en kortfattad beskrivning av syftet med att använda de sociala 
medierna i verksamheten, intern ansvarsfördelning, önskemål kring vilken samtalston 
och typ av tilltal som ska användas i dialogen och även hur verksamheten vill att 
medarbetare ska förhålla sig till sociala medier i stort.170    

Inom tidigare forskning betonas också att forskningskommunikation på internet kan 
utvecklas genom en flermedial kommunikationsstrategi och att det är viktigt att se till 
den samlade bilden av en verksamhets kommunikation, i såväl sociala som traditionella 
medier.171 

Merparten av de verksamheter som representeras i studien har dock anammat ett 
arbetssätt där man prövat sig fram och låtit rutiner, policy och strategier för sociala 
medier utvecklas efter hand.  

Två av de intervjuade kommunikatörerna vars verksamheter använt sociala medier 
sedan 2010 utrycker det så här:  

… jag skulle säga att den enda strategin var att; ”vi tar och skaffar oss en facebooksida 
och känner oss för”. [skratt] Och nu är målet att i vår så ska vi komma till beslut om 
vad vi ska göra med den. (R1) 

… det är väl lite så att sociala medier från början har varit att några här har tagit 
initiativ till det och liksom sett att vi behöver ha det. Och nu arbetar vi mer på få fram 
en bra strategi för hur vi ska arbeta och hur vi tänker. Vi är fortfarande lite så där i 
brytpunkten där emellan. (R4) 

                                                 
169 Stakston (2011:128), Leigert, L. (2013:121ff) 
170 Stakston (2011:130) 
171 Herbers Poulsen, S. (2010:184,196), Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010:65) 
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I resultatet framträder också ett mönster som tyder på att de som arbetat mest 
strategiskt, och redan från början funderat kring policy och riktlinjer, främst är 
verksamheter som arbetar nära sjukvården. En av respondenterna som arbetar vid en 
sjukhusmottagning berättar om hur de arbetat med policy och riktlinjer kring sociala 
medier:  

I början där så var det ju att jag fick sitta hos sjukhusledningen för att kolla vad de 
hade att säga om sociala medier och gå igenom de regler som finns. Och så fick vi 
skriva upp det. Det ligger ju också på facebooksidan. Om vad som gäller egentligen, 
och vad som händer om man inte följer dem. (R2) 

I en annan respondents resonemang framgår det tydligt att syftet med sociala medier 
relaterar till verksamhetens övergripande mål, att kommunikationen i alla kanaler ytterst 
ska bidra till att uppfylla verksamhetens mål:  

För att vi vill ju gärna öka samarbetet mellan akademi, industri och sjukvård.  
[…] och det är klart att sociala medier blir ju i slutänden ett verktyg för det. (R7)  

De uppger att de inte har någon strategi nerskriven enbart för sociala medier, men att de 
sociala medierna nämns kortfattat i verksamhetens kommunikationsplan. Kollegan 
reflekterar över hur de arbetar med sociala medier och lägger till att: ”Det är väl lite 
blandning av magkänsla och faktisk strategi.”172  

En förklaring till att strategierna har fått växa fram efter hand bland flera av verk-
samheterna i studien är också att flera av dem har upplevt att de var förhållandevis tidigt 
ute i de sociala medierna, det fanns därmed inte så många föregångare att jämföra sig 
med då, inom området vård, hälsa och omsorg. De som funderar på att börja använda 
sociala medier i sin forskningskommunikation idag har med andra ord ett betydligt 
bättre utgångsläge.   

Resultatet ovan ger en betydelsefull kontext till studiens första forskningsfråga – Hur 
används sociala medier för forskningskommunikation? Nedan presenteras de resultat 
som beskriver vad forskningskommunikation via sociala medier konkret innebär i de 
aktuella verksamheterna, hur den kommunikationen värderas, och i vilken mån forskare 
är involverade i verksamhetens forskningskommunikation via de sociala medierna. 

5.1.1 Forskningsrelaterad kommunikation i det sociala flödet 
De verksamheter som respondenterna representerar arbetar, som nämnts tidigare, med 
forskning i olika stor omfattning. För flera av dem är forskningskommunikation därför 
också en mindre del av det som kommuniceras via de sociala medierna. I vissa fall 
handlar det om en väldigt konkret koppling till forskning, som att länka till ett reportage 
på webbplatsen som beskriver ett pågående forskningsprojekt eller att marknadsföra en 
nypublicerad rapport. Andra gånger är det en mer indirekt forskningsanknytning, i form 
av inbjudan till ett seminarium eller en konferens, eller kanske att länka till ett 
radioprogram, en tidning eller en tv-kanal som uppmärksammat någon av verksam-
hetens forskare och/eller forskningsområden. Några av dem som intervjuats föredrar 
därför att resonera utifrån begreppet forskningsrelaterad kommunikation i förhållande 
till den breda definition av forskningskommunikation som används i studien.  

De respondenter som arbetar med FoU-verksamhet är också noga med att skilja på 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Kommunikation om utvecklingsprojekt anses då 
inte vara forskningskommunikation även om det ibland tycks finnas gråzoner.  
I intervjusamtalen förekommer det exempelvis funderingar kring att även om en 
utbildningsinsats inte handlar om forskning kan innehållet ändå bygga på vetenskaplig 
                                                 
172 (R6) 
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grund, dvs. vara evidensbaserad – är det detsamma som att det är forskningsrelaterat då? 
En kommunikatör som arbetar vid just en FoU-verksamhet berättar att verk-

samhetens facebooksida till stor del abvänds till att att med bild och text synliggöra 
både medarbetare och den verksamhet som bedrivs bland annat genom att visa exempel 
på vad de gör vid olika utbildningsinsatser:  

… det här är ju mer – relaterat till forskning. Det är inte forskning i sig på samma sätt. 
Det är det någon gång om vi lägger ut någon form av rapport, men annars är det mest 
utvecklingsarbete. Det är inget som säger att det inte ska vara forskning, men det är 
mest utvecklingsledarna som lägger ut. (R9) 

Syftet med facebooksidan uppges också vara att göra webbplatsen mer levande genom 
att trafik drivs dit och genom att facebookflödet även visas på webbplatsens startsida. 

När kommunikatörerna som intervjuats beskriver hur de offentliga verksamheternas 
sociala medier används för forskningskommunikationen innebär det främst en enkel-
riktad spridning av kunskap och resultat från forskning. De sociala medierna upplevs ge 
möjlighet att nå fler, men de ersätter inte något annat sätt att kommunicera, de är ett 
komplement till övriga kommunikationsvägar. Ofta sprids också samma innehåll i flera 
kommunikationskanaler med förhoppningen att nå fler. 

Jag skulle nog säga att det är väldigt mycket samma, fast mer på Twitter helt enkelt.[…] 
på Facebook ska det gärna finnas lite mer substans, alltså att det finns en artikel eller 
ett pressmeddelade som man kan länka till så att du får lite mer. På Twitter så kan du ju 
vara så extremt kortfattad, bara liksom retweeta något. (R7) 

Kommunikatören ovan som arbetar inom ett forskningscenter upplever också att det 
som publiceras på Facebook ofta är mer kopplat direkt till den egna verksamheten, 
medan det som publiceras på Twitter kan innehålla mer även om andra verksamheter 
och samarbetsparter. Den uppfattningen delas även med andra. 

En annan respondent nämner ett större forskningsprojekt som vid intervjutillfället 
nyligen varit aktuellt i verksamheten och berättar att när media valde att skriva om det, 
efter att ett pressmeddelande hade gått ut, då valde även verksamhetens kommun- 
ikatörer att lyfta det med en notis i de sociala medierna och en länk vidare till tidningens 
artikel; ” … liksom att vi berättar lite om studien och att 'här kan du läsa mer'.”173 Den 
typen av nyhet publiceras vanligtvis bara i de sociala medierna. Flera kommunikatörer 
berättar om liknande innehåll och de är överens om att en sådan händelse inte anses vara 
tillräckligt underlag för en nyhet på en verksamhets webbplats.  

Även inom den verksamhet som åsyftas i citatet ovan, en informationsavdelning vid 
ett sjukhus, menar respondenten att det är en ganska liten del av det som publiceras som 
är just forskningskommunikation;  

… vi har ju en del föreläsningsserier och sådant. De är väl i och för sig 
forskningsbaserade någonstans i grunden, men målet är liksom inte riktigt att lyfta fram 
nya … ny forskning på det sättet. (R4)  

Respondenten resonerar även vidare om vad som kan vara möjliga orsaker till att de inte 
publicerar så mycket forskningsrelaterat innehåll, på Facebook i det här fallet;  

Jag tror att det handlar väldigt mycket om, alltså så som jag sa innan, att det mesta av 
forskningen kommer egentligen inte från oss utan från [namn på samarbetspart].  
[...] sedan är det ju också lite den grejen att det ska vara intressant för målgruppen 
också (R4) 

                                                 
173 (R4) 
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Den forskningskommunikation som väljs bort, och inte publiceras i de sociala medierna, 
är främst innehåll som bedöms intressera endast en mindre grupp, berättar 
respondenten. 

De verksamheter som har ett tydligare fokus på forskningsrelaterad kommunikation i 
sina sociala medier är dels en sjukhusmottagning som valt att använda sociala medier 
just för att nå unga patienter med t.ex. aktuell forskning, dels de verksamheter som 
beskriver att de också arbetar mer med fokus på forskning i sin verksamhet. 

Vid en enhet inom en högskola eller ett universitet är forskning naturligtvis en stor 
del av verksamheten. En kommunikatör som arbetar i en sådan miljö beskriver deras 
innehåll på Facebook så här:  

Den forskning som vi berättar om här kan ju vara vår egen helt igenom eller så kan det 
vara forskning som sker i samverkan med ett annat lärosäte.[...]  
Kommunikation, det är ju inte bara vid fullbordat faktum – att man presenterar ett 
resultat av någonting - utan det kan lika gärna vara att man startar.[...] och så kan det 
ju vara att man har fått pengar, att man har sökt pengar och fått det för forskning. [...] 
Det kan också vara om forskningskommunikationsaktiviteter[…] alltså överhuvudtaget 
utåtriktade aktiviteter som rör forskning. (R5) 

En annan respondent som är verksam inom ett forskningscenter som har ett samarbete 
med akademin beskriver det så här: 

… allting egentligen är ju baserat på de här forskningsresultaten som vi har, men vi 
kommunicerar ju en himlans massa annat också. Det är ju liksom inte bara resultat som 
vi kommunicerar […] det är ju hela det här konceptet som är byggt på  
resultatet. (R8) 

Det förekommer också att de sociala medierna används för omvärldsbevakning och till 
att lyssna på målgruppen genom att följa den respons som användarna ger eller genom 
att analysera de sociala kanalernas inbyggda statistikrapporter – något som också 
möjliggör att innehåll kan anpassas efter vad som väcker mottagarnas intresse.  

Mediestrategen Brit Stakston rekommenderar verksamheter som är ovana vid sociala 
medier att börja med att bara lyssna – dvs. att utöka sin omvärldsbevakning och ta del 
av vad som eventuellt skrivs om den egna verksamheten och dess intresseområden.174   

En av kommunikatörerna har tagit fasta på värdet av att lyssna på sin målgrupp och 
använder statistiken i Facebook för att målgruppsanpassa innehållet. På frågan om vad 
som publiceras nämns följande; 

Sådant som jag snappar upp och sådant som är intressant för egen del, men också 
sådant som jag tänker att den här målgruppen är intresserade av. Och det är klart att 
jag sitter ju och följer hur många det är som går in och kollar på det som jag lägger 
upp och sedan försöker jag att ta mer utav de områden där det är fler som går in och 
läser. Men, helt enkelt är det inte. För att det gäller ju att veta hur Facebook fungerar 
också. Vad är det jag ser som de har tittat på? Kan de gå in och läsa utan att jag ser 
det? Det vet inte jag. (R2)   

Respondenten ovan arbetar vid en sjukhusmottagning som använder Facebook för att 
rikta sig till unga inom ett specifikt terapiområde med hälsokommunikation. Enheten 
bedriver inte någon egen forskning utan återanvänder andras forskningskommunikation 
genom att välja ut, kommentera och sprida vidare sådant som är aktuellt inom 
patienternas terapiområde som en del av mottagningens hälsokommunikation. 

Resultatet visar också att det finns verksamheter som använder de sociala medierna 
för att, i verksamhetens namn, delta i samhällsdebatten inom verksamhetens intresse-

                                                 
174 Stakston (2011:128) 
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områden. Främst via verksamhetens twitterflöde. En aktiv omvärldsbevakning är då ett 
värdefullt verktyg för att hålla sig ajour och ger möjlighet att kommentera aktuella 
uttalanden och händelser inom verksamhetens bransch och intresseområden. En av 
verksamheterna prenumererar på en omvärldsbevakningstjänst via företaget Meltwater 
som innebär att de får ett RSS-flöde skickat till sig via e-post:  

… vi får en väldigt bra rapport varje morgon. Där vi ser vad det har skrivits om och 
vad som hänt å så där […] då är man inte så speciellt långt bakom med de viktiga 
nyheterna. (R7)  

Innehållet upplevs kompetensutvecklande för kommunikatörerna och det används 
dagligen för att snabbt kunna lyfta och reflektera kring strategiskt viktiga och aktuella 
frågor i verksamhetens twitterflöde. 

Stakston menar att det är få verksamheter som insett fördelen med att arbeta med s.k. 
kuratering i de sociala medierna, trots att det är ett område som anses ha stor potential. I 
dagens informationsöverflöd behövs det helt enkelt någon som hjälper till att sortera 
och välja ut det som är intressant. Att dessutom få kommentarer och reflektioner från 
någon vars kompetens man har förtroende för kan göra det än mer värdefullt för den 
som tar del av det, menar hon.175 

Den omvärldsanalysrapport som verksamheten ovan använder baseras i huvudsak på 
nyheter från traditionella medier. Rapport innehåller nyheter som filtrerats ut baserat på 
förvalda sökord.  

Det finns även andra kommunikatörer i studien vars verksamheter har någon typ av 
omvärldsbevakning, men få uppger att de aktivt lagt till och följer en bevakning på vad 
som sägs om den egna verksamheten i de sociala medierna. En orsak som uppges av de 
som saknar en sådan tjänst är att de ofta är väldigt dyrt.  

En av verksamheterna använde en enklare bevakningsfunktion genom att lägga upp 
en s.k. Google Alert176 för den egna verksamheten. En sådan bevakning innebär att 
Google meddelar via e-post när något nytt har publicerats om företagets namn eller 
utvalda sökord177. Någon av de andra kommunikatörerna hade hört talas om tjänsten 
men inte haft tid att sätta sig in i hur den fungerar, men de flesta kände inte till den alls. 
Twittersök178 är en annan tjänst som kan användas. Båda tjänsterna är fritt tillgängliga 
och kostnadsfria.  

5.1.2 Verksamheternas värdering av sociala medier som kommunikationskanal 
Ingen av de verksamheter som representeras i studien framhåller de sociala medierna 
som sina viktigaste kommunikationskanaler, vare sig generellt eller specifikt för 
forskningskommunikation, även om det finns de som menar att det är just 
verksamhetens sociala kanaler som de använder mest frekvent. Merparten är också 
överens om att de tror att de sociala medierna kommer att få ökad betydelse i 
verksamheternas kommunikation framöver. 

Det som lyfts fram som exempel på kommunikationskanaler som värderas högst i 
verksamheterna enligt kommunikatörerna i studien, är främst verksamhetens webbplats 
och möjligheter att få spridning och opinionsbildning i traditionella medier som 
radio/tv, facktidskrifter och nationella tidningar. Att få andra att prata om och sprida 
information vidare, som ett slags ambassadörer för verksamheten, lyfts också fram som 

                                                 
175 Stakston, B. (2011:58) 
176 Se https://www.google.com/alerts 
177 Stakston, B. (2011:57) 
178 https://twitter.com/search-home  
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betydelsefulla kommunikationsvägar. Personliga möten och nätverkande med forskarna 
själva eller verksamhetens chef är andra exempel som nämns. 

En intressant reflektion är samtidigt att de sociala medierna i praktiken skulle kunna 
användas som en katalysator som kan driva på och främja kommunikation i alla de 
kanaler som lyfts fram som de viktigaste här ovan. De kan driva trafik till webbplatsen, 
väcka intresse och leda till spridning till såväl journalister, som politiker och 
ambassadörer bland allmänhet och intressenter. Enligt min uppfattning finns det en stor 
potential att ta till vara på. 

Merparten av verksamheterna använder sin webbplats som ett nav för den digitala 
kommunikationen. Det är där som nyheter, rapporter, presentationer, filmer, bilder, 
nyheter och pressmeddelanden publiceras först. Innehåll i de sociala medierna är 
jämförelsevis mer kortfattad – en rubrik, ett par meningar och en bild – med syfte att 
locka till vidare läsning via en länk som tar läsaren till det innehåll som publicerats på 
webbplatsen.  

Det finns även de som använder ett socialt media som en egen fristående satellit, som 
kommunikationskanal med en särskild målgrupp, ett speciellt ämnesområde eller ett 
särskilt tillfälle exempelvis för en större konferens. Det finns exempel där Facebook och 
Twitter används på det viset, för delar av en verksamhet.  

Det förekommer också att nyckelpersoner inom verksamheterna har ett eget 
personligt, men yrkesmässigt, twitterflöde. Det kan vara värdefulla inslag i 
verksamhetens twitterflöde som då kombineras med mer personbundna inlägg som 
publicerats av en forskare eller chef som lyfts och delas vidare (s.k. retweet) som ett 
officiellt uttalande i verksamhetens kanal. 

Flera av de sociala medierna har funktioner som gör det enkelt att dela och sprida 
vidare innehåll som någon annan har skapat, det ger verksamheter möjlighet att 
återanvända och att kommentera andra individers eller verksamheters innehåll och kan 
samtidigt också användas strategiskt för att synliggöra samverkan. 

Det finns också funktioner och verktyg som underlättar för den som vill publicera 
samma innehåll i flera av sina egna sociala kanaler samtidigt, med automatik. 
Funktionerna sparar tid i stunden, men några av kommunikatörerna påpekar att det finns 
fördelar med att skriva varje inlägg manuellt: 

Vi tycker nog att det är bättre att man faktiskt ser efter formen på det själv eftersom 
Twitter och Facebook har lite olika begränsningar.[...] då är det faktiskt bättre att 
lägga ner tiden på att tänka till på de här 140 tecknen och hur man vill disponera dem. 
(R4) 

Även de verksamheter som fokuserar på forskningskommunikation i de sociala 
medierna berättar att de gärna varierar sitt innehåll för att göra det mer intressant. Några 
ser även ett nyhetsvärde i att inkludera andra verksamheters innehåll i sitt eget flöde, när 
de bedömer att det kan vara av intresse för den egna verksamhetens målgrupper. En av 
respondenterna beskriver det som en av deras styrkor i de sociala medierna, i detta fall 
syftas främst på Twitter: 

… sedan så tror jag att vi är framgångsrika för att vi inte bara skriver om [den egna 
verksamheten] utan vi lyfter det som är forskning på [samarbetspart], och som rör vårt 
område givetvis. Vi lyfter [enhet inom regionen] … deras satsningar och så, eller 
företagen … om exempelvis [företagsnamn] gör någonting som gynnar vår region så 
skriver vi jättegärna om det. Så att det … jag tror att det kan finnas en … just att det 
inte känns som marknadsföring bara utan … eller så … att man lyfter bara [sitt eget] ... 
även om vi gör det också givetvis. Vi vill ju lyfta det som vi gör bra. (R6) 
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Kollegan fortsätter:  
… vi puttar inte bara ut våra budskap utan vi försöker göra tillägg till en debatt … eller 
som … ”här varsågod och diskutera”, kanske. (R7)  

De förklarar vidare att det som de eftersträvar i de sociala medierna är ”… att ses som 
en viktig aktör”179 De representerar en verksamhet där Twitter är den mest använda av 
verksamhetens sociala medier, trots att den vid intervjutillfället endast använts i drygt 
ett halvår.  

Den har nog varit viktig för oss hela tiden egentligen. Det är nog bara det att vi har 
kommit till ett stadie där vi kan hantera informationsflödet. (R6) 

Andra verksamheter kan inte alls tänka sig att dela vidare andras innehåll i sina egna 
kanaler. En respondent utrycker det så här: 

Nej, jag gör inte det. För att det kan bli ett väldigt stort informationsflöde om man inte 
är försiktig och då tappar all information sitt värde […] Här jobbar vi väldigt mycket 
med evidens, du vet, du kan inte … det måste verkligen vara en tyngd i det. Och det ska 
ju vara produktion härifrån. Om jag ger ut information om någonting annat som har 
producerats någon annan stans, då blir det lite fel. (R3) 

Det finns också de som resonerar olika beroende på vilken kanal de använder. Vid en av 
de representerade verksamheterna, ett forskningscenter, upplever de att fokus ligger mer 
på den egna verksamhetens forskning i innehållet på verksamhetens facebooksida. I 
verksamhetens twitterflöde tycker de däremot att det känns naturligare att även skriva 
om och dela vidare information från andra verksamheter och samarbetsparter, om det 
relaterar till den egna verksamhetens intresseområden.180 

En kommunikatör som representerar ett annat forskningscenter lyfter till och med 
fram möjligheten att snabbt och enkelt retweeta (vidarebefordra) andras meddelanden 
på Twitter som en av det sociala mediets fördelar, något som också bidragit till att det är 
just det sociala media som de upplever funkar bäst för just deras verksamhet: 

Ja, det är ju för att man kan dels lägga ut egna grejer och länka till egna nyheter men 
så kan man ju även kommentera på andras saker och retweeta vad andra skriver och 
så. […] Det är ju det här att det är lite interaktivt. (R8) 

En av verksamheterna i studien, en FoU-verksamhet, utmärker sig genom att de valt 
bort alla sociala medier utom ResearchGate (RG). Deras bedömning är att de andra 
kanalerna inte ger tillräcklig nytta till verksamheten och dess målgrupper, det saknas 
också tillräckliga resurser för att handskas med fler kanaler. Deras strategi är att nästan 
uteslutande använda sociala medier för omvärldsbevakning. Verksamhetens kommuni-
katör berättar om valet av RG:  

För två år sedan ungefär så var de väl inte speciellt kända och i något sammanhang 
där vi diskuterade, just sociala medier och önskemål. Då började jag undersöka lite vad 
som fanns och då hittade jag, den här, Researchgate.net, och började tittade lite på det, 
och det var intressant! […] För oss och för våra syften så är den bra. […] Jag tror på 
tyngden på en sådan plats. (R3) 

Respondenten förklarar vidare hur de sociala medierna används: 
Ja, de sociala medierna. Jag utnyttjar ju dem själv för att få information, det gör jag ju. 
Men jag ger ju faktiskt också information i dem, det gör jag. Men merparten är att jag 
utnyttjar dem i och med att jag får de här artiklarna. (R3) 
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Som nämnts tidigare uppger flera kommunikatörer att de ser ett värde i att använda 
sociala medier för omvärldsbevakning, men det är ingen av de andra verksamheterna i 
studien som valt att använda just RG, vare sig i egenskap av organisation eller 
personligen som kommunikatör. Den respondent som använder nätverket upplever att 
det ger värdefull information:  

… vi är några stycken som inte är forskare som är anslutna där. Så man kan nyttja de 
 tjänsterna på ett helt annat sätt. […] För mig som kommunikatör så är det ovärderligt 
för att jag kan följa de som jag är intresserad utav. Jag kan ta min grupp av forskare 
som är runt omkring, och så följer jag dem. Och så fort som de … eller ungefär två 
veckor brukar det ta innan … då får jag ett mail när de har släppt en ny artikel. Det är 
ju strålande! (R3). 

RG beskriver sig själva som ett socialt nätverk för vetenskapsmän och forskare.181 Det 
har med andra ord skapats framförallt för att användas i kommunikation och 
kunskapsutbyte mellan forskare. Det i sig kan vara en naturlig förklaring till varför de 
andra verksamheternas kommunikatörer inte har tänkt på att de skulle kunna använda 
sig av det. Samtidigt är det förstås endast en liten grupp kommunikatörer som tillfrågats.  

5.1.3 Forskares delaktighet i verksamheternas sociala medier 
I flera av verksamheterna erbjuds och uppmanas fler medarbetare än de som i sin 
yrkesroll primärt arbetar med verksamhetens kommunikation att aktivt bidra med 
innehåll i de sociala medierna. Andra exempel på professioner som involverats är 
områdeschefer, projektledare, utvecklingsledare, vårdpersonal, studievägledare, lärare 
och forskare. Vanligast är ändå att några få som specialiserat sig står för merparten av 
innehållet. 

… det har inte blivit så mycket att någon annan använder den så mycket.[…] 
Alla har login, men vi är två stycken som vet hur man gör. (R2) 

Kommunikatörerna publicerar innehåll om forskare och forskning, men få forskare 
tycks bidra med eget innehåll och engagemang i verksamhetens sociala medier. 
Forskaranknytningen tycks vara något som upplevs svårt att åstadkomma. En av 
kommunikatörerna berättar hur de resonerat: 

Vi skulle vilja ha någon typ av interaktion direkt med forskare. Men där har det varit 
svårt att få dem att nappa på det [...] det ställer krav på att man har en kontinuitet i det, 
och då blir det jobbigt.[...] jag tror att vi behöver använda forskarna själva i större 
utsträckning, för att kommunicera forskning mer själva, än vad vi gör idag. (R5) 

Respondenten förklarar vidare att om verksamhetens forskare skulle vara mer delaktiga 
i de sociala medierna skulle det också kunna göra kommunikationen mer trovärdig. 
Andra fördelar skulle vara att kommunikationen skulle kunna ske snabbare och vara 
mer precis än vad den blir när den först ska förmedlas via exempelvis en kommunikatör. 

Det har vi sagt i vår strategi, att vi ska jobba med dem som redan är frälsta. Och skita i 
resten. Nästan ordagrant har vi skrivit så. För det finns ingen idé att jobba med dem 
som inte är intresserade. Utan de blir förhoppningsvis intresserade när de ser alla 
uppmärksamhet som de andra får, som jobbar med det." (R5) 

Och strategin tycks fungera. När andra medarbetare, i det här fallet forskare, engagerat 
sig och deras projekt har synts i verksamhetens sociala medier tycks det också haft en 
benägenhet att smitta av sig och ge en viss prestige. Kommunikatören berättar vidare: 

De har blivit mer benägna att faktiskt komma och berätta för mig när de har något som 
de vill komma ut med. Och det är väl ett jättebra resultat! [...] Och det gör ju också att 

                                                 
181 http://www.researchgate.net/about 
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mitt arbete blir lättare och lite mer effektivt, faktiskt. För att, om de inte berättar för 
mig vad det är som de vill få ut så kommer det ju aldrig ut. (R5) 

I en av de andra verksamheterna berättar kommunikatören att de medarbetare som 
bidrar med innehåll till verksamhetens twitterflöde helt enkelt är de som är vana vid det 
sedan innan ” … de är väl de som twittrar helt enkelt.”182 och kollegan fyller i och 
förklarar vidare: ”Ja, de som har det i sig lite naturligt.”183 På frågan om det även är fler 
medarbetare som bidrar med innehåll på verksamhetens facebooksida svarar en av dem 
med ett skratt: 

 Nej, de är inbjudna, men det är nog aldrig någon annan som har gjort något där nej … 
men de "gillar"! (R7) 

Den verksamhet som tydligast har planerat för att forskare ska delta i de sociala 
medierna har skapat en blogg där det är tänkt att forskare som är knutna till 
verksamheten ska turas om att blogga om sitt arbete och sina forskningsprojekt. 
Forskarna är alltså de medarbetare som ska bidra med innehåll i de sociala medierna, 
utöver den kommunikatör som deltar i studien, men arbetet med bloggen har gått trögt:  

… vi har ju bjudit in alltså hela forskargruppen, det är 130 personer, att de gärna får 
skriva om de vill. Det är två som har skrivit lite grann typ. Så att så mycket gensvar får 
man på sådana grejer då. (R8) 

En annan verksamhet, en FoU-verksamhet, tycks ha lyckats bättre med att fördela 
engagemanget för facebooksidan i verksamheten: 

… fem är vi nu och det kommer nog bli fler. De är faktiskt allihop, utvecklingsledare. 
En är projektledare, men hon har inte kommit igång än. [...] Det är de som har ansvar 
för olika projekt … (R9) 

Men även i den verksamheten har de haft svårare att engagera sina forskare, en 
försvårande omständighet uppges vara att de få forskare som finns inom verksamheten 
endast arbetar deltid. Den problematiken tycks vara vanligt förekommande inom 
verksamheter som arbetar med forskning. Andra faktorer som kan påverka är att det 
saknas tydliga incitament och att forskare upplever att de inte har tillräckligt med tid för 
forskningskommunikation, det har konstaterats i tidigare studier.184 

Tidigare forskning kring just forskningsbloggar har annars funnit att motiverande 
faktorer för forskare kan vara att mediet kan underlätta för dem att dela med sig av sin 
kunskap, ge utrymme för kreativitet och ge en känsla av höra till ett sammanhang.185 Att 
R5 ovan lyckats såväl med att få intresset att spridas, när det handlar om att synas i 
verksamhetens facebookflöde, kan mycket väl bero på att forskare dragit den typen av 
slutsatser. Det vill säga att kollegorna som synts på Facebook framstått som att de fått 
ökade möjligheter att sprida sin kunskap, fått utrymme att vara mer kreativa än i 
traditionella vetenskapliga kanaler samt att de också tydligt kopplats till ett 
sammanhang i verksamheten.  

Eftersom vetenskaplig meritering inte kan användas som incitament för den här 
typen av forskningskommunikation kan det kanske fungera att lyfta fram den här typen 
av motiverande faktorer för att engagera fler forskare i verksamhetens sociala medier?    
  

                                                 
182 (R7)   
183 (R6) 
184 Palmgren, E. & Andersson, K.(2010),  Hansson Green, U. (2013) 
185 Kjellberg, S. (2010: 66) 
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5.1.4 Dialog och respons från målgrupperna i de sociala medierna 
Det är på Facebook som merparten av verksamheterna upplever att de fått mest respons. 
Den vanligaste responsen som kommunikatörerna upplever att de får är att mål-
grupperna markerar att de gillar det innehåll som publiceras.  

På Twitter är den vanligaste responsen att andra personer och verksamheter 
retweetar (delar vidare) verksamheternas innehåll och uttalanden. Det förekommer även 
att personer delar vidare innehåll på Facebook, men det upplevs ske mer sällan. 

Dialogen i de sociala medierna tycks vara mer svårflörtad. Samtliga upplever att de 
generellt sett har ganska lite interaktivitet i sina kanaler även om det har förekommit 
enstaka frågor och kommentarer på såväl Facebook som Twitter. Den debatt och dialog 
som nämns tycks främst ha förekomma på Twitter. 

Merparten av responsen i de sociala medierna är positiv. Negativt kritiserande och 
ifrågasättande inlägg har förekommit i några av verksamheternas sociala kanaler, men 
ytterst sällan. Samtidigt menar en av kommunikatörerna att dialogen välkomnas även 
när den inleds med ett kritiskt inlägg: 

… det är ju inte alltid det att det är en positiv feedback men det är ju feedback som 
också är bra att få.[…] jag inte så säker på att det alltid är negativt faktiskt.[...] 

Då är det ju väldigt bra att folk faktiskt har någonstans att vända sig […] och att vi får 
en chans att bemöta det … (R4) 

Att verksamheterna varit förskonade från större negativa stormar i de sociala medierna 
tror kommunikatörerna beror på att det dels är såpass lite interaktivitet överlag, men 
också att den verksamhet de bedriver och beskriver är förhållandevis okontroversiell. 

Flera verksamheter påpekar att de kan konstatera att det är betydligt fler personer 
som tar del av deras innehåll och uttalanden än vad det är som ger någon typ av respons. 
Den årliga rapporten Svenskarna och internet bekräftar också att det generellt är 
betydligt fler svenskar som besöker och läser innehåll i sociala medier än som bidrar 
med eget innehåll.186 

Den typ av innehåll som upplevs ge mest respons är inlägg som innehåller bilder och 
där det finns en text att läsa direkt utan att den som läser aktivt behöver klicka på något. 

Kommunikatörerna framhåller också att det på Facebook gärna ska vara person-
bundet innehåll, helst med en bild på ett ansikte som målgruppen känner igen. Även 
behjärtansvärda ämnen som appellerar till läsarens känslor upplevs ge mer respons.  

På Twitter upplevs det vara fördelaktigt om det är personligt och gärna kärnfulla 
åsikter utformade som citat – då sprids de vidare. Att endast publicera en länk till en 
webbsida eller en pdf-fil upplevs ge dålig respons och färre läsare, oavsett i vilket media 
det publiceras. 

Ett intressant konstaterande är också att det kan vara effektivt att uttryckligen be sina 
läsare om respons, en av kommunikatörerna berättar:   

… poster där man faktiskt ber folk att dela vidare brukar oftast delas vidare i större 
utsträckning också … men sedan är det ju inte heller någonting som man vill skriva på 
varenda post bara för att folk ska dela vidare dem heller. […]om man ber någon att 
dela vidare så får det också vara för att den informationen behöver delas vidare. (R4) 

Flera verksamheter har också försökt starta diskussion eller dialog på liknande vis, eller 
att uppmanat att tycka till om något eller att ställa frågor, men det har inte alls gett lika 
bra resultat: 

                                                 
186 Findahl, O. (2014:28) 
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… däremot brukar jag försöka få igång diskussioner; ”Vad tycker ni?” eller alltså 
ställa en fråga … men det hjälper inte [skratt] … men, man kan ju i alla fall  
försöka. (R7) 

En annan kommunikatör berättar om ett liknande försök, då de har försökt fråga rakt ut 
vad målgruppen är intresserad av att få veta mer om utan att få något gehör alls. Totalt 
har verksamheten, som är en mottagning vid ett sjukhus, fått 3-4 frågor på Facebook 
sedan starten 2011. Respondenten har en teori om vad det kan bero på: 

… det tror jag själv att det kanske kan bero på att man skriver under med sitt namn när 
man ställer en fråga så att man kan ju inte vara anonym. (R2) 

En person som ställer frågor på Facebook måste själv vara registrerad och ha en egen 
profilsida i det sociala nätverket. De flesta registrerar sig med sitt riktiga namn och 
använder även ett foto på sig själv som profilbild, det gör att det syns vem som har ställt 
en fråga. Beroende på vilka personliga inställningar personen har gjort på sin profil kan 
det också vara så att alla i personens nätverk också kan läsa de eventuella frågor som 
personen skriver på en verksamhets facebooksida.  

En av kommunikatörerna påpekar också att respons inte alltid är nödvändig: ”Tar de 
bara del av det vi vill att de ska ta del av, så behöver de ju inte like:a det!”187 Så kan 
man förstås se det, men då behöver man också ha i åtanke att även om verksamheterna 
inte ser någon prestige i att få många likes, eller gilla som det heter i det svenska 
gränssnittet på Facebook, är det ändå fördelaktigt för verksamheten att få det. Om så 
många som möjligt väljer att gilla eller dela vidare det som publiceras innebär det 
nämligen att budskapet exponeras för fler personer än de som redan känner till och 
följer verksamheten. Det innehåll som någon läser utan att ge respons blir däremot inte 
synligt i läsarens nätverk.  

En annan kommunikatör resonerar vidare om hur respons, och avsaknad av respons, 
kan tolkas på Twitter:  

Bara för att någon ”retweetar” något så innebär inte det att det syns, eller att folk 
plockar upp det heller. Så att det är ju en jätteosäker värld det där. Men man får ju en 
känsla liksom, av vad som funkar och av vad som inte funkar. […] Och ibland kanske 
syftet är bara just att hålla våra målgrupper informerade, för att jag tycker att det är en 
stor del av vårt uppdrag också. Att det liksom kanske inte ska skapa debatt … visst, det 
vill vi ju också, men just det där att man ska […] vara väldigt informativ till viss del 
också. Då kanske det inte kommer så mycket reaktioner på det. (R6) 

Kollegan som arbetar med samma kanaler funderar på vad det kan bero på att de har så 
lite respons i sina sociala medier och vad som skulle kunna ge mer debatt: 

Det är nog för att vi är ganska neutrala skulle jag säga. Vi är inte så kaxiga där eller 
liksom sticker ut hakan riktigt, utan vi jobbar ju mer informativt får man väl ändå säga. 
Så det är nog en direkt effekt av det tror jag. Så att det kan man väl välja om man 
verkligen vill delta på det viset, aktivare i debatten … att visa … ja att ta ståndpunkt i 
fler frågor. (R7) 

Kommunikatörerna ovan konstaterar också att om man väljer att ta en tydligare 
ståndpunkt i debatten i verksamhetens sociala flöden innebär det också ett risktagande, 
inte minst i en politiskt styrd verksamhet, och då är det viktigt att det först är förankrat 
hos verksamhetens ledning.  

[…] jag tror att det är en diskussion som jag vi skulle behöva ha tydligare med våran 
ledning faktiskt. ’Vad vill ni?’ ’Hur ska [verksamheten] delta i debatten?’, ’Ska vi bara 
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bevaka det?’, ’Ska vi bara vara informativa?’, eller ska vi visa att … ta lite ledning i 
vissa frågor … (R7) 

Ett alternativ kan annars vara att engagera och involvera ledningen mer direkt i de 
sociala medierna. Om exempelvis en verksamhetschef har ett eget twitterkonto skulle 
chefen själv kunna vara den som i verksamhetens namn väljer att utrycka en åsikt och 
att ta ställning i en för verksamheten viktig fråga. Ett sådant uttalande kan då kommuni-
katörerna retweeta eller dela i verksamhetens kanaler för att på det viset lyfta fram 
något som verksamhetens officiella ståndpunkt i en aktuell fråga. Ett sådant förfarande 
är mindre riskfyllt så tillvida att ledningen, genom verksamhetschefen, då kan föra sin 
talan själv vilket minskar risken för interna missförstånd som kan uppstå när 
information förmedlas vidare och kommuniceras av någon annan. Enligt resultaten ovan 
tycks det dessutom fungera väl med just personbundet innehåll och kärnfulla 
formuleringar.  

Ett recept för ökad dialog och respons i de sociala medierna kanske helt enkelt är att 
rekrytera en kommunikativt kompetent verksamhetschef som känner sig bekväm med 
att sticka ut hakan och bjuda på sig själv, även i de sociala medierna. 

5.2 Tidigare erfarenheters inflytande i val av sociala medier 
Enligt studiens teoretiska utgångspunkt, som utgår från forskningsområdena Technology 
Acceptance Model (TAM)188 och Diffusion Of Innovation (DOI)189, påverkas val av och 
beslut om ny teknik som exempelvis sociala medier av användarens upplevelse av 
användbarhet och nytta. Det som upplevs tillföra nytta och mervärde i förhållande till 
tidigare arbetssätt anses ha störst inflytande190. Sådant som sägs om de olika kanalerna i 
media och av andra människor, särskilt personer i kommunikatörens närhet, kan också 
ha betydelse samt huruvida kommunikatören har mandat att fatta beslut på egen hand191.  

Eftersom respondenterna arbetar professionellt med kommunikation kan val av 
kommunikationskanaler som sociala medier även vara en direkt följd av strategiska 
beslut som relaterar till verksamhetens övergripande mål. 

Teorierna ovan har varit utgångspunkt för analysen av den del av studien som berör 
studiens andra forskningsfråga – Varför väljer kommunikatörer sociala medier som 
kanal för forskningskommunikation?    

Resultatet visar att merparten av kommunikatörerna i studien har haft stort inflytande 
över valet av sociala medier. Flera av respondenterna har själva varit initiativtagare och 
berättar att de föreslagit att verksamheten etableras i den kanal som de själva känt sig 
mest hemma med och haft erfarenhet av sedan tidigare. 

5.2.1 Upplevd användbarhet styr initialt 
De sociala mediernas upplevda nytta tycks ha viss betydelse inledningsvis, men det 
gäller då främst i samband med vilka alternativ som väljs bort och tycks handla om att 
kommunikatören, eller verksamheten i stort, upplever det svårt att förutse en möjlig 
nytta.192 Beslut att pröva ett socialt medium tycks däremot baseras mer på upplevd 
användbarhet, i form av hur enkla de upplevs vara att använda, i den här studien. Att 
välja ett socialt media som man redan känner till och har erfarenhet av upplevs troligtvis 

                                                 
188 Davis, F. D. (1989) 
189 Rogers, Everett, M.(1962) 
190 Se även kapitel 3.3 
191 Rogers, Everett, M. (2003:36-38) 
192 Se nästa avsnitt, 5.2.3, för exempel.  
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enklare än att sätta sig in i något som är nytt och okänt. Eftersom många prövar sig fram 
blir nyttan snarare något som utvärderas efter hand.  

När det gäller valet av sociala medier visar studiens resultat att det initialt även kan 
handla om att verksamheten främst vill etablera sig i sociala medier i någon form. 
Kanske för att de upplever att ”alla andra” redan finns där, att de vill visa att de hänger 
med i utvecklingen och för att de vill positionera sig, eller bibehålla sin position och 
förvalta sitt förtroendekapital, i omvärlden och bland konkurrerande verksamheter.   

Valet av kanal i det första steget tycks avgöras utifrån hur resurskrävande de 
uppfattas vara och hur enkla de uppfattas vara att hantera. I den här studien tycks det 
alltså vara användbarheten (eg. perceived ease of use) snarare än nyttan (eg. perceived 
usefulness) som styr initialt, i motsats till studiens teoretiska referensram, även om båda 
faktorerna tycks påverka. 

Det är däremot svårt att påstå att respondenterna generellt sett har valt ett socialt 
medium specifikt för forskningskommunikation. Särskilt för de verksamheter som bara 
till en viss del kommunicerar kring forskning. Kanalerna har ofta valts av andra skäl, 
ofta med hänsyn tagen till verksamheten som helhet, därefter väljer kommunikatörerna 
om och i så fall vilken eller vilka av dem som ska användas för verksamhetens 
forskningskommunikation. Ibland från en gång till en annan – beroende på budskapets 
specifika innehåll och vilka de bedömer att det kan vara intressant för. Det som då tycks 
vara avgörande är alltså var, i vilken eller vilka kanaler som de bedömer att tilltänkta 
målgrupper och intressenter är möjliga att nå. 

En enhet vid ett sjukhus har exempelvis valt att skapa en sida på Facebook för att nå 
unga patienter som annars upplevts svåra att nå fram till med den typen av 
kommunikation.  

Tanken där egentligen. Det är ju att få de här som är under 18-25 år, som kanske inte 
kommer så mycket på besök och som kanske inte lyssnar så mycket heller på oss som 
personal, att själva kunna gå in och söka och veta att här hittar jag information som är 
bra. Det är väl grundtanken med facebooksidan. […] att stilla nyfikenhet, när det gäller 
just forskningen. Generella syftet vi hade det var egentligen att de ska börja ta tag i sin 
[sjukdom] och lära sig mer om den. På mer eget initiativ och inte när man är hos oss 
som vårdpersonal. (R2) 

Tiden upplevs inte räcka till för den typen av fördjupande information i patient-
kontakten på mottagningen och patienterna tycks också ha svårt att ta till sig det där och 
då. Avsikten med kommunikationen via Facebook är att utveckla de unga patienternas 
kunskap om sin sjukdom. Det finns även en förhoppning om att därigenom också få en 
positiv påverkan på deras egenvård och hälsa. Det som publiceras är bland annat 
forskningskommunikation i form av resultat och fakta från aktuell forskning inom 
terapiområdet. 

5.2.2 De sociala medier som används för forskningskommunikation  
De sociala medier som används för forskningskommunikation i den här studien är i 
popularitetsordning Facebook, Twitter, YouTube, ResearchGate, SlideShare och en 
blogg. De sista tre medierna är lika lite använda, de används i begränsad omfattning av 
en verksamhet vardera. Även YouTube används i mindre omfattning för forsknings-
kommunikation av tre verksamheter. En av dem har skapat en YouTube-kanal för 
verksamheten, de andra har enbart publicerat ett fåtal filmer som länkats till verksam-
hetens webbplats. 

Facebook är den kanal som prövas först. Det är den vanligast använda sociala 
kanalen bland respondenternas verksamheter. Även i de verksamheter där en annan 
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social kanal nu föredras för kommunikationen, så var det ändå Facebook som man valde 
att pröva först. En vanligt förekommande orsak som anges är att det var den kanal de 
hade tidigare erfarenhet av. Det går i linje med Technology of Acceptance Model 
(TAM)193 som lyfter fram upplevd användbarhet, dvs. perceived ease of use, som en 
viktig påverkansfaktor i valet av teknik. 
En av kommunikatörerna utrycker det så här:  

Jag tror att det börjar med att man själv känner till den kanalen bäst och så. Man 
känner sig tryggast där och vet hur det funkar. Så att jag tror att det var så man 
började. (R7) 

En annan kommunikatör som också hade erfarenhet av Facebook sedan innan gör en 
liknande reflektion: 

Facebook? Ja det sa jag när jag började: 'Nu ska vi ha Facebook, tycker ni inte det?' 
[skratt] 'Jo det tycker vi', sa de. (R9) 

Rogers menar att kommunikation mellan människor effektivt kan påverka och ändra en 
individs attityd till något nytt194. Det medför att en kommunikatör exempelvis kan bli 
övertalad av en entusiastisk kollega att pröva en ny kommunikationskanal. Det finns det 
också exempel på i studiens resultat:  

Ja, vi började med Facebook och sedan så blev det Twitter. Facebook är jag själv, 
personligen, lite aktiv på då, så det hade jag nog idéer om att vi skulle ha då. Men 
sedan så är det en utav de yngre forskarna här, en doktorand som är väldigt teknik-
intresserad och kring sociala medier och så där. Så att det var han som övertalade mig 
att twittra och det var han som startade bloggen. (R8) 

Det förekommer också att verksamhetens ledning uttryckligen har önskat att verk-
samheten ska pröva just Facebook:  

Det var det som [verksamheten] först ville ha. Man tyckte att man hade nytta och 
användning av en facebooksida, i andra sammanhang. (R5) 

Det framgår också tydligt att kännedom om Facebooks utbredning, exempelvis genom 
medierapportering, har haft betydelse. Något som också bekräftar tidigare forsknings-
resultat, som menar att användare påverkas av medierna i sin kunskapsinsamling när de 
försöker förutse vilka konsekvenser nya kanaler kan medföra195. Ett argument som lyfts 
av flera i sammanhanget är nämligen att Facebook är det sociala mediet som än så länge 
har fått störst genomslag i Sverige196. En kommunikatör utryckte det så här: 

Det är väl det sociala mediet som har störst spridning och som jag tänkte att det är där 
jag tror att vi har möjlighet att nå våra målgrupper. (R1) 

Det tycks med andra ord i många fall vara praktiska beslut baserade på tillgängliga 
resurser och tidigare erfarenheter snarare än nytta och strategiska beslut, med 
utgångspunkt från verksamhetens mål, syfte och målgrupper, som avgjort att just 
Facebook blivit inkörsporten för många verksamheter. Initialt tycks alltså upplevd 
användbarhet påverka valet av sociala medier mer än upplevd verksamhetsnytta.   

Flera verksamheter uppger att de även använder andra sociala medier som de inte 
valt att använda för just forskningskommunikation. De sociala medier som vid 
intervjutillfället nämns som sådana som verksamheterna inte använder för forsknings-
kommunikation är följande: Twitter, LinkedIn, Yammer, Instagram och YouTube. Av 
dem nämner några att Twitter, LinkedIn och Instagram är medier som deras 

                                                 
193 Davis, F. D. (1989) 
194 Rogers, Everett, M. (2003:36) 
195 Rogers, Everett, M. (2003:36-37), se även kapitel 3.3. 
196 Vilket också bekräftas av exempelvis Finndal, O. (2014:29). 
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verksamheter aktivt har valt bort att använda för forskningskommunikation. En av 
kommunikatörerna förklarar det så här: 

Ja, Twitter är ett bra sådant exempel där jag har brottats mycket. Där jag kan känna att 
… nä men fasen också … det här tror jag egentligen att vi på något sätt skulle kunna 
nyttja. Men jag har inte hittat det riktigt än. (R1) 

De skäl som anges till att ett socialt medium valts bort är likartade och handlar främst 
om att de upplevts svårt att se vilken nytta kanalerna skulle kunna tillföra verksamheten. 
Resursbrist är också en vanligt förekommande orsak. 

Vi har liksom inte sett vad det skulle vara bra för. Ibland får jag såna där förfrågningar 
om ”LinkedIn”, men vi har inte kört på det … så att säga. [...] Ja, det är väl det också 
att vi har begränsat med folk, så att vi får väl begränsa oss helt enkelt. (R8) 

När det gäller Instagram uppges orsaken till att det inte används främst vara att  mediet 
fortfarande anses användas mest av yngre personer och att den målgruppen helt enkelt 
inte prioriteras i verksamheterna. Användandet av Instagram har nästan dubbl-erats det 
senaste året enligt undersökningen Svenskarna och Internet, men det används samtidigt 
fortfarande bara av 28 procent av internetanvändarna. Merparten är unga kvinnor. Det 
som talar för att även instagramanvändningen kan komma att spridas i åldrarna kan 
möjligen vara att det numera även används som komplement till Facebook197.  

5.2.3 Nyttan utvärderas och får ökad betydelse efter hand   
Studiens resultat visar att faktorer som relaterar till nyttan med de sociala medierna 
tycks få större betydelse efter hand, det är något kommunikatörerna reflekterar kring 
och utvärderar när verksamheterna prövat en eller flera sociala kanaler.  

En av de kommunikatörer som var förhållandevis tidigt ute i sociala medier, på 
Facebook, med verksamhetens forskningskommunikation utrycker sig så här:  

… när jag startade den så var det ju för att jag var osäker på nyttan av det, men anade 
att det kanske kunde finnas en potential. Och sedan så kände jag också att det var det 
enda sättet att få veta mer. [...] Det fanns liksom inga att benchmarka mot utan jag 
kände att det fanns inte så mycket att förlora på det. […] Nu har vi testat detta så pass 
länge att jag känner att vi får bestämma oss för vad vi ska ha Facebook till. [...] Ska vi 
ha kvar den så måste vi utveckla den och då bygga på att vi har in ett större 
nyhetsflöde, att vi har omvärldsbevakning och att det är fler som lägger upp saker och 
ting. (R1) 

En annan kommunikatör berättar hur det har fungerat i deras verksamhet:  
… arbetet med sociala medier har mer varit styrt av personer som varit intresserade av 
det och velat utveckla. Det har liksom inte funnits en tanke att nu ska vi börja med det 
och då gör vi så här och så här … utan det har liksom kommit i efterhand. Och nu 
försöker vi reda lite i det, och få ordning, så att vi faktiskt gör det på det sättet som vi 
vill ha det. (R4) 

En professionell kommunikatör gör ofta strategiska val av vilken kanal eller vilket 
medium som ska användas i kommunikationen, baserat på den målgrupp de vill nå, 
innehållet i budskapet, syftet med kommunikationen och ytterst de mål som 
verksamheten vill uppnå. Nyttan med det sociala mediet kan i det sammanhanget vara 
att de upplever en ökad möjlighet att rikta kommunikationen till en prioriterad 
målgrupp.  

                                                 
197 Findahl, O. (2014: 6,30-31) 
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Vi når fler direkt. Vi skjuter inte med hagelbössa. [...] Men vi har ju liksom inga 
kännedomssiffror direkt, så att det går inte att säga vilka. Men vi tror att vi når fler och 
bättre … mer riktat. (R6) 

När valet av socialt medium sätts i förhållande till de målgrupper som anses strategiskt 
viktiga framträder ett tydligt mönster. De verksamheter där man prövat fler än en  
social kanal och där politiker och media är en uttalat viktig målgrupp, där värdesätts 
Twitter högre än Facebook. Det går också i linje med Lena Leigerts uppfattning om att 
Twitter är ett bra forum för att få spridning på sina budskap, då flera av mediets 
användare anses vara just journalister, politiker och opinionsbildare198. Jag låter några 
av kommunikatörerna beskriva det med sina egna ord nedan: 

Om media plockar upp det så är det ju … som ett verktyg för, eller en annan kanal för 
att nå beslutsfattare, politiker … mer övergripande. (R6) 

… man kan ju alltid skriva … ja rikta sin kommunikation så '@[tidningsnamn]' … 
Alltså, det är ju väldigt enkelt där [...] Ja, mycket mer strategiskt egentligen. (R7) 

… och så når man ju folk på väldigt många olika nivåer liksom. Det är ju både att man 
kan direkt-tweeta till Göran Hägglund liksom ... samtidigt vill vi ju ... vad ska man säga 
... vi vill ju få en folkrörelse. Vi vill ju att folk i allmänhet ska tycka att det här är bra 
också. Och att det ska komma både uppifrån och underifrån om man säger. Och så når 
man ju folk med speciella intressen då som kanske sådana som specialiserar sig på 
Twitter om vårdfrågor … (R8) 

Samtliga verksamheter som ingår i studien samarbetar på något vis med den region eller 
det landsting som de är verksamma inom. Enligt SKL:s kartläggning är Facebook idag 
det vanligaste förekommande sociala mediet bland landsting, regioner och 
kommuner.199 Landstingen var även tidigt ute på Twitter, 70 procent av landets lands-
ting och regioner var aktiva på Twitter redan 2010.200 Det kan ha ett samband med det 
resultat som beskrivs ovan. Det är främst de verksamheter som arbetar mot sjukvård och 
klinisk forskning i min studie som tillhör de verksamheter där merparten föredrar att 
arbeta med Twitter. Enligt resultatet tycks det också vara så att de verksamheter som i 
huvudsak arbetar med och för kommuner är de som främst valt att arbeta med 
Facebook.  

Studiens resultat baseras visserligen på ett litet antal respondenter, men det tycks 
samtidigt både kunna stärkas och i viss mån även förklaras av SKL:s egen kartläggning 
och enkätundersökning. 

Kommunikatörerna i studien beskriver även att de upplever att de når allmänheten 
och mer lokala och regionala målgrupper i större utsträckning på Facebook, medan de 
upplever att de når beslutsfattare, politiker och media via Twitter, och då främst i ett 
nationellt och internationellt sammanhang. 

5.4 Möjligheter och utmaningar 	
Slutligen har vi då kommit till studiens tredje forskningsfråga – vilka möjligheter och 
utmaningar är kopplade till användning av sociala medier för forskningskommuni- 
kation? Här har jag sammanställt resultatet av respondenternas erfarenheter av att 
använda sociala medier för forskningskommunikation. Jag har bland annat frågat dem 
vad de anser att de sociala medierna har tillfört. I analysen har jag också intresserat mig 

                                                 
198 Leigert, L. (2013:98) 
199 Tirén, K. (2013);  SKL(2013) 
200 IPSOS (2010:4) 



FORSKNINGSKOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER – VAD INNEBÄR DET?  
 

 
ANNA NILSSON  43 
 

för om de sociala medierna tycks ge verksamheterna en mer symmetrisk kommunikation 
och om respondenterna upplever att de bidrar till en effektivare och mer kvalitativ 
kommunikation. 

5.4.1 Effektivt, direkt respons och enklare språk 
Även om flera av kommunikatörerna upplever att de inte får respons i den utsträckning 
som de skulle önska upplever de ändå att de sociala medierna ger möjlighet till en mer 
direkt feedback och dialog, där verksamheterna genom att vara närvarande i de sociala 
medierna också får en chans att öppet bemöta det som skrivs. 

De fördelar som kommunikatörerna lyfter fram med de sociala medierna som 
kommunikationskanaler är främst att de ger möjlighet att nå fler och interagera både 
med andra individer och med verksamheter, genom att exempelvis kommentera och 
dela vidare även sådant som andra skrivit och publicerat. 

Genom att återanvända och länka till innehåll som publicerats i verksamhetens 
övriga kommunikationskanaler, som exempelvis på webbplatsen, kan effekten av en 
aktivitet eller kommunikationsinsats förlängas201. Samverkan där verksamheter även 
delar vidare väl valda budskap från varandras innehåll kan förlänga effekten och 
spridningen ytterligare. Det sociala flödet kan på det viset utökas effektivt med en liten 
arbetsinsats som sparar tid och resurser. Andras innehåll ska förstås inte ersätta det 
egenpublicerade, men med ett strategiskt urval kan det bli ett intressant komplement 
som kan placera verksamheten i sin kontext. Det kan exempelvis användas för att 
tydliggöra intresseområden och i vilka sammanhang verksamheten agerar, samverkar 
och gör nytta. 

Andra fördelar som kommunikatörerna upplever är att de sociala medierna upplevs 
som snabba, enkla och lättillgängliga kommunikationskanaler: 

Ja. Det är ju väldigt lättillgängligt. Så det är ju ett bra sätt om man då snabbt vill få ut 
någonting. Att; ”Missa inte. Slå på radion! För att nu är den och den där och pratar”. 
Och så är det ett bra sätt att länka upp och att länka vidare till information  
också. (R5) 

En av kommunikatörerna menar att de har ett mycket större informationsflöde på 
Facebook än på verksamhetens webbplats, tack vare att det är så lättarbetat att fler 
medarbetare kan bidra med innehåll: 

Alltså det blir mycket mer aktivitet på den där sidan. Om det bara var jag som skulle 
lägga ut, jag har ju inte koll på allt som händer. Det är ju mycket enklare att de som vet 
lägger ut direkt vad de har gjort, och då kan de fota med sin mobil och lägga ut det på 
en gång. Jag märker ju det bara på hemsidan, meningen är att det i stort sett ska 
komma lika mycket nyheter där som det kommer grejer … [på Facebook] Men det gör 
inte det, för då blir det mycket jobbigare på något sätt. Då måste de skriva ihop något 
som de ska skicka till mig som jag lägger ut och … ja … det blir en mycket större grej. 
(R9) 

Flera kommunikatörer nämner också att de sociala medierna ger möjlighet till, och 
faktiskt också inbjuder till, att använda ett enklare språk och mer direkt tilltal jämfört 
med verksamheternas övriga kommunikationskanaler: 

Det finns ju en möjlighet att ha en lite annan ton, ett annat anslag, och att välja lite 
annan typ av material i sociala medier jämfört med vad man kanske gör på en extern 
webbplats. (R4) 

                                                 
201 Stakston, B. (2011:42) 



FORSKNINGSKOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER – VAD INNEBÄR DET?  
 

 
ANNA NILSSON  44 
 

Webben är ju lite mer korrekt. Facebook är mer ”tjoho, nu har vi varit ute och gjort det 
här och de här har lärt sig det här idag”. (R9) 

Flera kommunikatörerna menar också att de tillåter sig vara mer personliga. Vid några 
av verksamheterna skriver kommunikatörerna också under sina inlägg med sitt förnamn 
och ibland även följt av yrkestitel. Syftet är dels att vara mer personlig, men också att ge 
en mer transparent kommunikation. Då vet den som eventuellt ställer en fråga namnet 
på den de har kommunicerat med.  

5.4.2 Tufft att hänga med, att engagera fler och att skilja på officiellt och privat   
De utmaningar som nämns av kommunikatörerna är förhållandevis få och handlar bland 
annat om sådant som berörts i tidigare kapitel, som att få tid och resurser att räcka till 
och om svårigheter med att engagera fler kollegor att aktivt delta i de sociala medierna, 
särskilt forskare. 

Tempot och behovet att vara påläst kring vad som är aktuellt inom verksamhetens 
intresseområde, framförallt på Twitter, är något som lyfts fram som en utmaning av de 
som använder kanalen. En av dem utrycker det så här: 

Det som har varit mest svårt det är väl att hänga med. För att ska man verkligen ha 
”impact” så ska man ju verkligen hänga med på debatten och kanske komma med 
mycket inlägg och så där. […]  
Man kan ju använda det ganska mycket som en envägskanal, utan att göra så. Men vill 
man vara med i en debatt så får man ju satsa lite tid på det, tycker jag. (R8) 

Tillräckliga resurser är en utmaning som många kommer in på. Det handlar både om 
den tid som arbetet tar och om antal personer som involveras. Flera påpekar att det är en 
fördel om flera medarbetare är aktiva och bidrar med innehåll i verksamhetens sociala 
medier, och när ämnet är forskningskommunikation är förstås verksamhetens forskare 
betydelsefulla. Fler aktiva forskare involverade i verksamheternas sociala flöden anses 
kunna ge en mer effektiv, precis och trovärdig kommunikation. Utan deras engagemang 
finns då förstås en risk att det blir precis tvärtom. Det kan också leda till att det helt 
enkelt inte blir så stor del forskningskommunikation som publiceras, vilket också 
framkommit av det resultat som presenterats i tidigare kapitel.  

En av kommunikatörerna avråder rent av andra att sätta upp en organisation kring de 
sociala medierna som är personberoende och som står och faller med en ensam eldsjäl. 

 … alltså ska man stå där uppe på sociala medier och ha kanaler som ska var aktiva då 
får det liksom inte vara beroende av att en person sköter allting. För att om den 
personen slutar, eller blir sjuk … ja, vad det än är som händer … man har ju alltid 
förändringar inom en organisation … så ska det arbetet lika gärna kunna skötas av 
någon annan. (R4) 

En annan kommunikatör ger intryck av att verksamheten skulle kunna åstadkomma en 
mer kvalitativ kommunikation med ett större engagemang: 

… om man använder det på ett mer aktivt sätt än vad vi gör, så måste man också vara 
medveten om att konsekvenserna och potentialen – för att man måste ju kunna besvara 
de frågor som eventuellt kommer att ställas. [...] Så att man har en beredskap för det. 
Om man har det, då blir man ju en samtalspart. Och det är väl egentligen det man är 
ute efter. (R5) 

Utmaningen kan även ligga i det som ska kommuniceras. En av kommunikatörerna 
påpekar att forskningskommunikation kan innehålla svåra ämnesområden och därför 
understryks även vikten av att innehållet målgruppsanpassas så att innehållet blir 
begripligt för den målgrupp verksamheten vänder sig till: 
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Jag tror att det är där som det känns som att det brister för många, för ofta så kanske 
man bara basunerar ut allt. ”Woho … nu har det här hänt!”. Men man anpassar inte 
riktigt informationen till den målgruppen som man vill nå. […] Så att det är det här 
med målgrupp och lättillgänglighet – att man verkligen tänker på att forskning är en 
ganska svår värld att ta sig in i så snabbt som man kanske måste göra på Twitter eller 
på Facebook. (R7) 

Att skilja mellan att vara officiell och privat kan ibland upplevas som en svår 
gränsdragning. En av kommunikatörerna reflekterar kring något som visade sig före-
komma inom några av de deltagande verksamheterna, nämligen att det twitterkonto som 
används för verksamhetens kommunikation skapats med kommunikatörens namn och 
foto istället för i verksamhetens namn och med en logotyp som profilbild:  

Ja, det är ju det. Jag kunde ju då kanske strategiskt ha kallat det för [verksamhetens 
namn] eller någonting då från början. Men om man tittar på vad andra gör, det finns ju 
många som är en officiell twittersida så här men det finns ju också många som är en 
person.[…]  
Jag är bara officiell där, jag är inte privat alls på de sidorna. Så det var så jag löste 
det. Det blev bara lite konstigt tyckte jag när jag skulle försöka vara privat … (R8) 

Samtidigt är det förstås lätt att vara efterklok och då är det svårt att bortse från 
sårbarheten. Om kommunikatören i exemplet ovan väljer att lämna verksamheten för en 
annan tjänst – vad händer då? En ny kommunikatör kan givetvis starta upp ett nytt 
twitterflöde, men det värdefulla nätverk av följare som intresserat sig för verksamheten 
riskerar då att försvinna tillsammans med det tidigare kontot. I värsta fall flera år av 
upparbetat förtroendekapital.  

Andra identitetssvårigheter kan uppstå på grund av tekniska små missöden. En av  
kommunikatörerna berättar att när medarbetare läggs till som administratörer för 
verksamhetens facebooksida behöver administratörerna välja om de ska agera i verk-
samhetens namn och skriva meddelanden på verksamhetens sida, eller om de som 
privatpersoner ska skriva något på sin privata facebooksida, när de loggar in på 
Facebook. Det gränssnittet har ibland ställt till problem:  

Ibland har det ju varit lite problem med att folk inte håller koll på om de är 
[verksamhetens namn] eller om de är sig själva. Så det var väl någon gång som man 
hade skrivit ”Åh du är den bästa medarbetaren”, typ… och då såg det ut som att det 
var [verksamheten] som hade skrivit. Och då blev det så där att ”Oj det här får vi nog 
ta bort”. Det var lite så i början, att de hade problem att se vad de var inloggade som. 
[skratt] Och i och för sig så är det lite bökigt … (R9) 

Det var å andra sidan de enda svårigheter som den verksamheten hade upplevt med 
verksamhetens närvaro på Facebook. 

Att kommunicera i egenskap av att vara en offentlig verksamhet kan också innebära 
en utmaning i sig menar en av kommunikatörerna: 

Ja men för oss är det ju det här att den är politiskt styrd, det påverkar ju när vi gör 
saker. […] man får ändå ha tänkt igenom ”vad får det här för konsekvenser?” eller 
”hur påverkar det …?”, det tror jag. Man kanske inte ska sluta twittra för det men … 
[…] Man får vara noga med att man kan stå för allt man säger, som organisation. (R7) 

Andra försvårande omständigheter som nämns är att många offentliga verksamheter kan 
ha ont om tid och resurser på grund av besparingsåtgärder och att det då kan vara svårt 
att mäkta med, särskilt om arbete med de sociala medierna ses som en extra aktivitet 
som ska hanteras vid sidan om andra arbetsuppgifter.  
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5.4.3 Sociala mediers påverkan på forskningskommunikationens makt  
och riktning 
Är verksamheternas kommunikation i de sociala medierna mer symmetrisk? Nej, av 
resultatet ovan att döma kan man inte påstå det.  

De sociala medierna gör det enklare för fler medarbetare att engagera sig, om de vill. 
Antingen genom att de bjudits in att publicera innehåll i verksamhetens namn i de 
sociala kanaler som skapats i verksamhetens namn, eller genom att de via personliga 
profiler kan välja att interagera med verksamhetens twitterflöde eller facebooksida.  

Det ger en potential att sprida såväl makten över ordet som kommunikationsansvar 
inom verksamheten. Det kan också bidra till en mer nyanserad bild av verksamheten 
och synliggöra den kompetens som finns, något som bör var betydelsefullt för att upp-
rätthålla legitimitet och förtroende i en kunskapsorganisation.  

Ser man istället till den möjliga maktförskjutning från sändare till mottagare som 
Stakston talar om att de sociala medierna ger202, så finns den där. Intressentmålgrupp-
erna har möjlighet att ta initiativ till dialog och debatt med verksamheten, men enligt 
resultatet ovan sker det inte i någon större utsträckning. 

Ambitionen finns där från verksamheternas sida, kommunikatörerna tycks eftersträva 
en mer symmetrisk kommunikation, men det som beskrivs är samtidigt en kommun-
ikation som mestadels är enkelriktad där de sociala medierna i huvudsak blir ytterligare 
ett sätt att sprida verksamhetens information. Samtidigt är kommunikatörerna själv-
kritiska och medvetna om att det troligtvis finns mer som de kan göra och potential i de 
sociala medierna som det ännu inte nyttjat. En reflektion som kommunikatörerna själva 
gör är att forskningskommunikationen har potential att få högre kvalitet och bli 
effektivare när fler medarbetare involveras och engageras i de sociala medierna. 

Grunigs kritiska påstående som nämns i teorikapitlet, om att många verksamheter 
bara överför de arbetssätt de har för traditionella medier  till de sociala medierna203, kan 
i stor utsträckning kännas befogat även här. Han menar att för att kunna bidra till att 
skapa och upprätthålla publika relationer och ge en mer symmetrisk kommunikation 
behöver de sociala medierna användas mer strategiskt. Då är det viktigt att verksam-
heter både lyssnar och tar till sig synpunkter och reaktioner som de får från sina mål-
grupper – att deras synpunkter får påverka verksamhetens beslut.  

En kommunikatör gav exempel på hur målgrupperna i viss mån styr innehållet på 
verksamhetens facebooksida genom den respons som syns i statistiken.204 

I några fall har kommunikatörerna också försökt att uppmana till dialog genom att 
exempelvis fråga vilken information deras målgrupper vill ta del av eller uppmanat dem 
att ställa frågor i flödet. Det gav inget resultat.   

Jag får intrycket av att Grunig menar att organisationerna ska släppa efter lite mer på 
makten och involvera sina intressenter mer i den faktiska verksamheten för att 
relationen ska bli mer intressant och givande.  

De verksamheter som ingår i studien har intressentmålgrupper som inkluderar såväl 
ägarparter som politiker, brukare, patienter och anhöriga. Kanske kan det ge mer 
respons och debatt att engagera målgrupperna i större och viktigare frågor? Det kanske 
skulle fungera bättre att be om uppslag till ny forskning eller att fråga inom vilka 
ämnesområden målgrupperna önskar mer kompetensutveckling i form av seminarier 
eller föreläsningar? 

                                                 
202 Stakston, B. (2011:12) 
203 Grunig, J E. (2009:1) 
204 Se citat från R2 ovan på sidan 28. 
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6. Avslutande diskussion  
6.1 Slutsatser  
När jag summerar studiens resultat är min samlade bild att möjligheterna med att 
använda sociala medier för forskningskommunikation helt klart tycks överträffa de 
svårigheter och utmaningar som de intervjuade kommunikatörerna upplever. Jag delar 
med andra ord de intervjuade kommunikatörernas uppfattning – våga pröva! 

Den tuffaste utmaningen tycks sitta i organisationen snarare än i de sociala medierna. 
En övergripande slutsats är nämligen att det generellt sett tycks vara ganska lite 
samverkan mellan forskare och kommunikatörer i arbetet med verksamheternas sociala 
medier. I de fall som forskare är involverade överhuvudtaget tycks det vara antingen 
kommunikatören eller forskaren själv som informerar och kommunicerar – på var sitt 
håll. Endast ett fåtal forskare är själva aktiva i de sociala kanalerna. 

Merparten av de kommunikatörer som ingår i studien uttrycker ett behov av att fler 
medarbetare engageras i de sociala medierna – först då upplevs de bli sociala på riktigt. 

Forskare är trots allt de som bäst kan ingå i en dialog om sin forskning, därför är det 
också troligt att fler forskare behöver engageras för att det ska kunna bli riktigt bra. 
Därmed inte sagt att det passar för alla. Kommunikatörens förmedlande roll behövs 
givetvis också. Dels för att ta tillvara verksamhetens perspektiv och intressen, men 
också som stöd till de medarbetare som inte är vana vid, eller inte känner sig bekväma 
med, sociala medier. 

Som jag nämnde inledningsvis tycker jag att forskningskommunikation i sociala 
medier känns både självklart och motsägelsefullt på en och samma gång. Den 
uppfattningen bottnar i min egen yrkesroll som kommunikatör och flera års erfarenhet 
av att arbeta med forskningskommunikation från ett verksamhetsperspektiv. Jag har 
ännu ingen egen erfarenhet av att arbeta med sociala medier i min yrkesroll, men jag har 
erfarenhet av de kompromisser och den ömsesidiga respekt som krävs för att kombinera 
kunskap inom min profession som kommunikatör med den kunskap som projektledare, 
forskare och professorer besitter inom sina forskningsområden.  

Det är inte alltid helt enkelt att uppnå acceptans, förståelse och samsyn när flera år av 
gediget forskningsarbete ska kokas ner och koncentreras i några få meningar, för att 
exempelvis genom ett pressmeddelande kunna väcka omvärldens intresse. Det kan ta tid. 
När orden behöver bli få, blir de också mer värdefulla. 

Samarbetet är betydelsefullt för förutsättningarna att kommunicera forskning så att 
fler kan förstå dess värde, nytta och lärdomar. Särskilt offentligt finansierade 
verksamheter har ett ansvar att verkligen nå ut i samhället med sin 
forskningskommunikation så att den kan komma till nytta.  

I verksamheternas sociala medier tycks det enligt min uppfattning bli än mer 
nödvändigt att samarbeta, inte minst för att tiden ofta är knapp och de ord som finns till 
förfogande är än färre. Men också för att få ökad synlighet och spridning. Dessutom är 
jag övertygad om att forskningskommunikationens innehåll i sociala medier blir 
betydligt mer intressant och ger en mer rättvis bild av den verksamhet som pågår om 
fler professioner ges tid och möjlighet att arbeta aktivt tillsammans.  
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6.2 Reflektioner kring urval, generaliserbarhet och studiens bidrag 
Det har varit svårt att hitta respondenter och ibland var det även svårt att få de personer 
som jag hittade att vilja delta. Min uppfattning är att det tycks finnas en hel del presta- 
tionsångest när det gäller användning av sociala medier ute i verksamheterna. 

Ett intressant resultat i sammanhanget är att av de personer jag pratat med eller haft  
e-postkorrespondens med, och som tackade nej, verkar många ha en uppfattning om att 
andra verksamheter är mer aktiva än vad de själva anser sig vara i sociala medier. De 
tycks även tro att andra verksamheter arbetar mer strategiskt med sin kommunikation. 
Den bilden förstärks också i studiens resultat då liknande tankegångar kommer upp 
bland de respondenter som deltar i undersökningen. Av de som valde att inte delta i 
undersökningen fick jag även svar av typen; ”Nej det borde vi göra, men det gör vi 
tyvärr inte”, på frågan om de arbetar med forskningskommunikation i sociala medier.  

Det förekom både verksamheter som inte använde sig av sociala medier alls och 
verksamheter som använde sociala medier i sin kommunikation, men som menade att de 
inte använde sociala medier som kanal för just forskningskommunikation. Sammantaget 
tolkar jag det som tecken på att det finns en hel del verksamheter, av varierande storlek, 
som fortfarande funderar kring möjligheterna med sociala medier och som inte riktigt 
har hunnit komma igång med det ännu.   

Urvalet i den här studien är inte genomfört med avsikt att ge ett statistiskt general-
iserbart resultat. Ser man däremot till den för studien aktuella forskningskommun-
ikationens potentiella räckvidd så täcker undersökningens respondenter upp ett stort 
område inom offentlig vård, hälsa och omsorg. Merparten av verksamheterna är 
visserligen lokaliserade inom samma region, men flera av de verksamheter som 
respondenterna representerar arbetar även med nationella och internationella mål-
grupper, särskilt i de sammanhang som berör forskningskommunikation. Räckvidden 
för den kommunikation de bedriver är alltså betydligt större än de regioner de är lokal-
iserade inom, med hänsyn taget till såväl de målgrupper de riktar sig till som de parter 
och intressen de representerar. Med det som bakgrund borde studiens resultat ändå 
kunna antas representera en större delmängd av den forskningskommunikation som 
bedrivs i sociala medier inom området offentlig vård, hälsa och omsorg. Även bredden, 
när det kommer till den variation av verksamheter som representeras, bör kunna bidra 
därtill. Därför bör studien kunna ge en förhållandevis god uppfattning om hur 
verksamheters användning av sociala medier för forskningskommunikation ser ut inom 
området vård, hälsa och omsorg. 

För andra verksamheter kan studiens resultat ge en intressant inblick genom den bild 
som resultatet ger av respondenternas erfarenheter och beslutsprocesser. Särskilt för de 
verksamheter och kommunikatörer som står inför liknande beslut. Vidare kan ett 
eventuellt inflytande av påverkansfaktorer även vara intressant att känna till för dem 
som vill hitta vägar för att entusiasmera och involvera fler medarbetare i arbetet med 
verksamhetens närvaro i sociala medier. 

Området forskningskommunikation i sociala medier är ganska svagt beforskat i 
Sverige, den forskning som finns utgår ofta från forskarens perspektiv. Den här studien 
utgår istället från ett verksamhetsperspektiv och försöker visa på de sociala mediernas 
möjliga betydelse för forskningskommunikation, i det avseendet bidrar studien även till 
att fylla en kunskapslucka. 
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Den här studien undersöker forskningskommunikation i sociala medier utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, men tar sig inte an upplevelser och önskemål hos forsknings-
kommunikationens målgrupper. Det skulle vara intressant att se framtida studier som 
utgår från brukare, anhöriga, patienter och olika intressenters perspektiv – hur upplevs 
forsknings- och hälsokommunikation inom området vård, hälsa och omsorg av mål-
grupperna i de sociala medierna? Hur ser deras digitala förväntningar på offentlig 
verksamhet ut med avseende på forskningskommunikation i sociala medier? Vilken 
information föredrar de att få i respektive kanal och vilken typ av dialog vill de ha med 
offentliga verksamheter i sociala medier? 
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7. Sammanfattning 

Tidigare studier visar att forskare har en önskan om att arbeta mer proaktivt och 
strukturerat med forskningskommunikation och att de upplever ett behov av kommuni-
kativt stöd. En undersökning inom yrkesgruppen kommunikatörer har också visat att 
kommunikation blir allt viktigare i verksamheter samt att kommunikatörens roll blivit 
mer central. Digitalisering, förväntningar på tillgänglighet och snabbhet samt ökad 
kanalkomplexitet anges som orsaker. Samtidigt visar andra undersökningar att det både 
finns goda förutsättningar att nå ut med information via de sociala medierna, eftersom 
många svenskar använder dem, och att efterfrågan på forskningsinformation tycks vara 
stor, inte minst på internet.  

Den här studien skiljer sig från andra genom att flytta fokus från forskaren till den 
verksamhet eller institution där forskningen bedrivs. Den utgår från ett verksamhets-
perspektiv och dess samlade forskningskommunikation snarare än den enskilde 
forskarens. 

Syftet med studien är att beskriva användningen av, och uppfattningen om, sociala 
medier som kommunikationskanal för forskningskommunikation i offentlig verksamhet 
med inriktning på vård, hälsa och omsorg.  

Intervjuer har genomförts med nio strategiskt utvalda kommunikatörer med 
yrkeserfarenhet av att använda sociala medier för forskningsrelaterad kommunikation 
som berör offentlig vård, hälsa och omsorg.  Samtalen spelades in för att kunna tran-
skriberas och analyserades därefter kvalitativt. 

De verksamheter som kommunikatörerna representerar arbetar i olika samverkans-
former mellan kommun, landsting, akademi och näringsliv. De intresserar sig för forsk-
ning och utveckling inom både omsorg och hälso- och sjukvård, såväl relaterat till 
specialistsjukvård som primärvård, kommunal omsorg och socialt arbete. 

Studien har utgått från tre forskningsfrågor:  

─ Hur används sociala medier för forskningskommunikation? 

─ Varför väljer kommunikatörer sociala medier som kanal för forsknings-
kommunikation? 

─ Vilka möjligheter och utmaningar är kopplade till användning av sociala medier 
för forskningskommunikation? 

Som teoretisk utgångspunkt används bland annat teorier inom Technology Acceptance 
Model (TAM) och Diffusion Of Innovation (DOI) om vilka faktorer som påverkar val av 
och beslut om ny teknik samt teorier om sociala mediers potential som verktyg för en 
mer symmetrisk kommunikation. 

Studien ger en inblick i hur kommunikatörer använder sig av sociala medier som 
kommunikationskanal i offentliga verksamheters forskningskommunikation inom 
området vård, hälsa och omsorg samt hur de värderas i förhållande till, och i jämförelse 
med, användning av andra kommunikationskanaler och vilken respons de får tillbaka. 

Resultatet visar att de sociala medierna inte anses tillhöra verksamheternas viktigaste 
kommunikationskanaler, de används snarare som komplement. För många verksamheter 
är webbplatsen navet i kommunikationen, innehållet i de sociala medierna länkar ofta 
vidare dit. Kommunikatörerna upplever vidare att verksamheternas sociala medier inte 
är så särskilt sociala när det gäller forskningskommunikation. För att sammanfatta 
respondenternas självkritiska reflektioner och spekulationer så menar de att det till viss 
del kan bero på att målgruppen hämmas av att dialogen blir offentlig, i andra fall kan 
det bero på att de budskap som publiceras ofta är mer informativa än kommunikativa.  
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Resultatet visar också att tidigare erfarenheter påverkar valet av sociala medier. I 
mottsats till studiens teoretiska referensram, tycks det vara den upplevda använd-
barheten som styr initialt medan den upplevda nyttan tenderar att utvärderas, och få 
ökad betydelse, efter hand. De kanaler som främst används för forskningskommunika-
tion bland de representerade verksamheterna är i popularitetsordning Facebook, Twitter 
och YouTube. 

Kommunikatörerna ser fördelar hos de sociala kanalerna som inte finns på 
verksamheternas webbplatser, som exempelvis enklare och snabbare publicerings-
möjligheter, möjlighet till en annan tonalitet samt fördelen att även kunna dela vidare 
andras innehåll och att fler medarbetare kan bidra eftersom de sociala medierna är 
lättillgängliga och upplevs enkla att lära sig.  

Utmaningarna som nämns är få och handlar främst om att få tid och resurser att räcka 
till och om att det kan vara svårt att engagera andra kollegor att delta aktivt i de sociala 
medierna, särskilt forskare. Det kan också upplevas tufft att hänga med i tempot på 
exempelvis Twitter och att skilja på att vara officiell och privat.  

En sammanfattande slutsats är att möjligheterna tycks överträffa utmaningarna när 
det handlar om att använda sociala medier för forskningskommunikation. Vidare tycks 
den tuffaste utmaningen sitta i organisationen snarare än i de sociala medierna, så 
tillvida att det generellt sett tycks vara ganska lite samverkan mellan forskare och 
kommunikatörer i arbetet med verksamheternas sociala medier. 

Fler professioner behöver ges tid och möjlighet att arbeta aktivt tillsammans med 
forskningskommunikationens innehåll i de sociala medierna för att det ska kunna bli 
sociala på riktigt och ge upphov till en mer symmetrisk kommunikation. 
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BILAGA 1 - Förfrågan 

 
 

Intervjustudie om forskningskommunikation i sociala medier  
 
Hej!  
Jag heter Anna Nilsson och jag skriver ett examensarbete på magisternivå inom ämnet strategisk 
information och kommunikation. Utbildningen ges vid Högskolan i Borås. Syftet med studien är 
att undersöka sociala mediers betydelse för forskningskommunikation inom offentlig 
verksamhet.  
 
Fokusområdet är verksamheter inom sjukvård, hälsa och omsorg. Av praktiska skäl främst inom 
Västra Götalandsregionen i verksamheter som finns i närheten av Göteborg och Borås.  
Jag söker kommunikatörer/informatörer eller motsvarande som i sin tjänst arbetar helt eller 
delvis med forskningskommunikation i sociala medier såsom t.ex. Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, Instagram etc.  
 
Med forskningskommunikation avses här all typ av kommunikation om och kring forskning. 
Stort som smått, som exempelvis om hela eller delar av processen från uppdrag och idé till 
avslut, om förväntningar, forskningsresultat eller om den nytta som resultatet kan tillföra 
verksamhetens och samhällets utveckling.  
 
Intervjun beräknas ta c:a 30-60 min och genomförs på överenskommen tid och plats. Samtalet 
kommer att spelas in digitalt och transkriberas därefter för bearbetning.  
 
Resultatet av intervjun kommer endast att användas i min uppsats och de citat och uttalanden 
som används för att belysa resultatet kommer givetvis att presenteras anonymt. Om medgivande 
ges kan verksamhetens namn anges som referens i resultaten, i annat fall ges en avidentifierad 
presentation som endast beskriver verksamhetsområdet.  
 
Uppsatsen kommer att publiceras av Högskolan i Borås vilket innebär att den kommer att finnas 
sökbar via databasen BADA (Borås Academic Digital Archive), på adressen http://bada.hb.se/ .  
Vid sidan av studierna arbetar jag som kommunikatör vid FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan 
i Borås och har tidigare bland annat arbetat vid informationsavdelningen på Södra Älvsborgs 
Sjukhus.  
 
Om du är intresserad av att delta, eller om du har tips på någon som skulle kunna var 
intresserad, är du välkommen att höra av dig till mig på telefon eller e-post enligt uppgifterna 
nedan.  
 
Tack på förhand!  
Anna Nilsson 
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Intervjuguide 

Inledning 

Syftet med den här undersökningen är att jag undersöka sociala mediers betydelse för 
forskningskommunikation i offentlig verksamhet. Jag vill beskriva användningen av, och 
uppfattning om, sociala medier som kommunikationskanal för forskningskommunikation i 
offentlig verksamhet.  
 
Fokusområdet är verksamheter inom sjukvård, hälsa och omsorg i Västra 
Götalandsregionen. 
 
Med begreppet forskningskommunikation menar jag all typ av extern kommunikation om och 
kring forskning. Stort som smått, som exempelvis kommunikation om hela eller delar av 
processen från uppdrag och idé till avslut, om förväntningar, forskningsresultat eller om den 
nytta som resultatet kan tillföra verksamhetens och samhällets utveckling. (Inte enbart 
kommunikation mellan forskare) 
 
Som jag skrev i mitt mail med förfrågan om deltagande i undersökningen kan verksamhetens 
namn anges som referens i resultaten, om medgivande ges, i annat fall ges en avidentifierad 
presentation som endast beskriver verksamhetsområdet. Hur ställer ni er till det?  
Hur skulle du vilja att jag beskriver er verksamhet? 

 
─ Kortfattat: Vad innebär/innefattar forskningskommunikation (forskningsrelaterad) i er 

verksamhet? 
o Vad kan det handla om för typ av kommunikation/information? 

 
─ Hur stor del av er verksamhets kommunikation handlar om forskningskommunikation? 

(Stor/liten del) 
 

─ Hur stor del handlar om området hälsa, sjukvård och omsorg? 
(Stor/liten del) 
 

─ Vilken är verksamhetens viktigaste kommunikationskanal? 
o Hur förhåller sig de sociala medier ni använder till övriga kommunikationskanaler i 

verksamheten? (Stor/liten betydelse?) 
o Vad tror du om sociala mediers betydelse i för er kommunikation framöver? 

(öka/minska/ingen skillnad?) 
 

─ Hur kan forskningskommunikationen via sociala medier se ut hos er? 
o Hur kommer informationen till er kännedom? 
o Vilken typ av budskap/innehåll? (Visa gärna) 
o OM endast mindre del av forskningskommunikation sker i sociala medier 

 Hur kommer det sig? 
 Tror du att det finns ett intresse? 

 
─ Hur länge har ni använt er av sociala medier?  

(i verksamheten/för forskningskommunikation) 
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─ Vilka sociala medier använder ni? 
o Målgrupper? 

 
─ Vilka sociala medier använde ni för forskningskommunikation?  

o Vad var avgörande när ni valde kanal/ ‐er?   
o Har ni medvetet valt bort någon kanal?  

 Hur?/Varför? 
o Om flera – vilken använder ni mest? 

  Varför? 

Upplevd nytta/skillnad 
─ Hur kombineras forskningskommunikationen i sociala medier med övriga 

kommunikationskanaler? 
 

─ Har ni upplevt att det tillför någon positivt att använda sociala medier? 
(i förhållande till övriga ”traditionella” kommunikationskanaler/medier) 

o Vad får ni tillbaka? Nytta? Ge gärna exempel … 
 

─ Har ni upplevt något negativt med att kommunicera via sociala medier? 
o Exempel på risker/nackdelar. Hur hanterar ni det?  

Strategi & policy 
─ Vilka yrkesgrupper arbetar med forskningskommunikation i sociala medier hos er? 

o Hur många personer och hur mycket tid tar det i anspråk?  
o Engageras/deltar forskarna själva på något vis?  

 Hur? 
 

─ Hur ofta publicerar ni något (generellt innehåll)? 
o Planerar och förbereder ni innehåll i förväg? 

 Kan du ge något exempel på innehåll som kan planeras i förväg? 
o Brukar ni publicera samma innehåll i flera medier/kanaler samtidigt?  

 Hur brukar det gå till? 
 

─ Hur arbetar ni för att nå era målgrupper i sociala medier (generellt)?  
o Marknadsför ni era kanaler på något vis? 

(Hur/var? Vad tycks fungera bäst?) 
 

─ Vad vill ni uppnå med er forskningskommunikation i sociala medier?  
o Vilken/vilka målgrupper vänder ni er till när det handlar om forskning? 

 Olika beroende på kanalval? 
o Har ni en nedskriven strategi för sociala medier? (t.ex. mål/syfte för resp. kanal) 

 Kan du beskriva dem eller finns det i något dokument som jag kan ta del av? 
 

─ Samverkar ni med andra verksamheter/organisationer i Sociala medier? 
o På vilket vis? 
o Delar ni andras innehåll i era kanaler? 

 Kan du ge exempel på hur det kan gå till och vad det kan handla om? 
o Förekommer det att andra verksamheter/organisationer publicerar innehåll direkt i 

era kanaler utan att fråga?  
 Hur ser ni på det? 
 Hur brukar ni hantera det? 
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Dialog/interaktion: 
─ Vilken typ av innehåll får ni mest respons på? 

o Visa gärna konkreta exempel  
o Vilken typ av respons handlar det oftast om? 

 Dialog: Frågor/kommentarer/synpunkter, eller ”gilla”/”dela”  
 Positiv såväl som negativ respons 

o Har du några tankar om vad det kan bero på? 
o Upplever ni skillnad i respons beroende på val av kanal? 

 
─ Vad får ni minst respons på? 

o Visa gärna konkret exempel … 
o Har du några tankar om vad det kan bero på? 
o Om ni publicerar i flera kanaler samtidigt ‐ är responsen då oberoende av kanalval? 

 
─ Dålig respons generellt? 

o Har du några tankar om vad det kan bero på? 
 

─ Gör ni något för att underlätta spridning/delning av er information i sociala medier? 
o Ge gärna exempel 

 
─ Hur svarar ni på frågor och kommentarer i de sociala medierna? 

o Hur tänker ni kring tonalitet, språkbruk och att skriva under med personnamn? 
 Tänker ni lika i samtliga kanaler? 

 
─ Hur snabbt svarar ni? 

o Finns det frågor eller synpunkter som inte besvaras? 
 Kan du ge exempel på hur ni avgör det eller vad det kan handla om? 
 Har ni varit med om något problematiskt? 

o Har ni någon nedskriven policy/riktlinje kring hur ni arbetar med sociala medier? 
o Hur hanterar ni semesterperioder och helger? 

 
─ Hur och hur ofta lyssnar ni på andra? 

o Har ni med sociala medier i er omvärlds‐/mediebevakning? 
o Hur bevakar ni det? 
o Går ni aktivt ut och kommenterar, svarar/tar debatt i verksamhetens namn utanför 

egna kanaler? 

Övrigt 
─ Vilket råd skulle du ge till andra verksamheter som funderar på att använda sig av sociala 

medier som verktyg för forskningsrelaterad kommunikation? 
o Något annat du vill lägga till? 

Fakta: 
─ Yrkesroll/titel? 
─ Funktion/ansvar i de sociala kanalerna? 
─ Ålder? 
─ Utbildningsbakgrund? 
─ Använder du sociala medier privat?  

(Vilka?) 

 




