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Abstract 

Title: Municipality 2.0 – a phatic study of usages of social media at the municipalities 

of Uppsala and Tierp 

Number of pages: 40 

Author: Anna Edström 

Tutor: Else Nygren 

Course: Media and Communication Studies C 

Period: HT 10 

University: Division of Media and communication, Department of Information 

Science, Uppsala University 

Purpose/Aim: To examine why municipalities choose to communicate through social 

media, like Facebook and Twitter. And if they make any difference in the 

information shared on the municipalities own websites and the social media 

websites. 

Material/Method: The main material consists of two interviews made with two 

employees from each municipality’s communication department. In my analysis I’m 

using phatic communication theory and Giddens thoughts on modernity. The 

background material was collected from the SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

website and different publication about social media and phatic theory and culture.      

Main results: the two municipalities had different approaches to social media when 

they started to use them. They both have profiles at Facebook, but only Uppsala use 

Twitter. The main purpose for the two to is to develop and expand the use of social 

media as a communication channel when communicating with their inhabitants. 

When creating a social media strategy for a municipality it is important to have a 

well developed goal and motive for the usage. 

Keywords: social media, Facebook, Twitter, Uppsala, Tierp, phatic communication, 

phatic technology, modernity, social media strategy, SKL, web 2.0. 
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Sammanfattning  
Det har blivit allt vanligare att Sveriges kommuner använder sig av sociala medier 

för att informera och kommunicera med sina medborgare. Uppsala och Tierps 

kommun har använt sig av sociala medier, i ett och ett halvt respektive ett halvår. 

Uppsala kommun använder sig av både Facebook och Twitter, medans Tierps 

kommun idag endast använder sig av Facebook. De båda är mycket nöjda med hur 

arbete med sociala medier har fungerat hittills och de har fått många positiva 

reaktioner angående deras närvaro vid dessa. Men vad är det som motiverar dem att 

använda sig av sociala medier när de båda redan har väl fungerande hemsidor? 

Detta är det jag huvudsakligen undersöker i min uppsats. 

En undersökning från SKL (Sveriges kommuner och landsting) visar att det finns en 

stor osäkerhet bland de kommuner som inte använder sociala medier, angående det 

juridiska läget och uppfattar detta som ett otydligt läge. Hur ska den information 

som delas på de sociala medierna behandlas och vad ska bli offentlig handling? 

Uppsala och Tierps kommun uppger att de inte ser några större svårigheter med 

detta och att den information som delas där ska betraktas som alla annan 

information som inkommer till kommunen.  

Studien är genom en kvalitativ sådan där jag har använt mig av personintervjuer 

med en person från varje kommun, kommunikationsstrategen vid Uppsala kommun 

och webbansvarige vid Tierps kommun. 

För att undersöka kommunernas syfte och motivation till deras närvaro vid sociala 

medier har jag använt mig av fatisk kommunikationsteori. Denna teori menar att 

vissa typer av kommunikation endast förekommer för att upprätta och bibehålla 

kontakter, man kan säga att det är kommunikation för kommunikationens skull. I 

kommunernas fall menar de båda att de vill vara där medborgarna är och hålla 

kanalen öppen, vilket är deras huvudsakliga motivering till deras närvaro. Detta kan 

genom den fatiska teorin betraktas som ett sätt för kommunerna att använda sociala 

medier som ett verktyg för att visa närvaro och aktivitet, och att detta är viktigare än 

den information som delas på Facebook eller Twitter. Det är alltså närvaron som blir 

det viktiga, inte själva informationen, och därigenom blir den även fatisk. 
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1. Inledning 
Det har idag blivit något av en självklarhet att man, både som privat person och som 

organisation, är medlem på Facebook eller Twitter. Dessa har kommit att ha stor 

betydelse för hur vi kommunicerar och interagerar med varandra. Det har även blivit 

vanligare att vi skaffar oss information om olika organisationer genom sociala 

medier, vilket ställer större krav på att organisationerna har en fungerande dialog 

och kontinuerlig uppdatering för att bibehålla intresset för deras verksamhet. Jag 

kommer i min uppsats undersöka i vilket syfte Uppsala kommun och Tierps 

kommun använder sig av Facebook och Twitter. Båda kommunerna använder sig 

idag av Facebook där användandet är lika frekvent, dock är det endast Uppsala 

kommun som använder sig av Twitter i dagsläget. Är Facebook och Twitter enbart 

tillfälliga internetfenomen där kommunerna endast ”hoppar på tåget” för att inte 

hamna efter, eller är detta det nya sättet för medborgardialog och det nya sättet för 

kommunerna att visa sina ansikten utåt? Det är detta jag vill ta reda på i min 

uppsats. 

 

 

If Facebook was a country, it would be the third most populated in the world, ahead of the 

United States.1 

                                                           
1 What the f**k is social media now? http://www.slideshare.net/infiltrators/what-the-fk-is-social-media-now-
4762678 
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2. Bakgrund 

2.1. Sociala medier och Web 2.0 

Den enklaste definitionen av begreppet sociala medier är ”… 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom t.ex. text, bild eller ljud.”2 Sociala medier är ett samlingsbegrepp för 

olika typer av interaktiva kommunikationskanaler som tillåter oss att kommunicera 

direkt via t ex text, bilder och ljud. Begreppet sociala medier innefattar bland annat 

forum, online communities, bloggar, microbloggar, sociala nätverk, wikis och 

kommentarer till artiklar. I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier 

(2009) av Lena Carlsson, förklarar hon sammanfattande sociala medier ”… som 

plattformar för användargenererat innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av 

människor. Ännu enklare skulle man kunna kalla sociala medier för mötesplatser 

eller mötestillfällen.”3 

Begreppet Web 2.0 myntades först år 2004 och syftar på den nya generationens 

webbtjänster och webbaserade affärsmodeller. Web 2.0 karaktäriseras till stor del av 

användarens möjlighet att påverka innehållet och bidra till en webbsidas innehåll. 

Sidor som har blivit något av fanbärare för Web 2.0 är Facebook, Flickr, YouTube, 

Wikipedia och Twitter, vilka alla även ingår i begreppet sociala medier.4  

I och med Web 2.0 och sociala mediers införande och växande popularitet har vårt 

sätt att kommunicera på internet förändrats, gränsen mellan privat och offentlig är 

diffus, de gamla gränserna har nästan helt suddas ut. Sociala medier sätter 

standarden för den nya generationens kommunikation, och för vissa är en dag utan 

kommunikation via sociala medier, mycket svår att tänka sig.5  

För organisationer och företag innebär detta en nya kommunikativ utmaning då det 

ställs nya krav på organisationens kommunikation, marknadsföring, agerande och 

bemötande. Samtidigt som de ger organisationer en ny möjlighet att synas och 

komma i kontakt med konsumenter, så sprids negativ publicitet lika fort som positiv 

då vem som helst nu kan dela med sig av sin åsikt av en viss produkt eller tjänst. 

Sociala medier är alltså den nya djungeltrumman. 6  

Den mest centrala delen i sociala medier är själva kommunikationen. Att 

kommunicera via sociala medier kan man göra på fler olika sätt, med bilder, text, 

länkar, musik, filmklipp etc. Det finns dock fler gemensamma nämnare för som är 

karaktäriserande. De tillåter användarna att: 7 

                                                           
2 http://www.ne.se/sok/sociala+medier?type=NE 
3 Carlsson, Lena, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning :-), 2009, Göteborg, sid 10. 
4 Carlsson, sid 8.  
5
 Carlsson. Sid 8 

6 Carlsson, sid 9  
7 Carlsson, sid, 11 



7 
 

 Skapa innehåll (publicera bilder, skriva texter, dela med sig av filmer) 

 Delta i konversation 

 Ta del av andras information 

 Dela med sig av information 

 Knyta och behålla kontakter 

 

Men vad finns det för bakomliggande orsaker till att dessa sociala mötesplatser har 

blivit så gigantiskt stora, hur kom det sig att det nästan är en självklarhet att ha ett 

Facebook-konto? Idag fyller de sociala medierna många olika funktioner som vi 

använder oss av dagligen, för en privat person kan detta till exempel vara8:  

 Hålla kontakt med vänner och bekanta 

 Knyta kontakt med personer som delar ens intressen, bakgrund, livssituation 

etc. 

 Sprida information om sådant man tycker är viktigt 

 Få svar på frågor och söka hjälp med att välja rätt produkter 

 Få inspiration och kunskaper inom olika intresseområden 

Sociala medier kan även vara användbara och förenklande i arbetslivet, där man 

bland annat kan få hjälp med att utöka kontaktnätet, inhämta råd och få inspiration. 

Självklart varierar detta beroende på yrkesroll. Lena Carlsson ger ett antal exempel 

på hur fyra olika yrkesgrupper skulle kunna ta hjälp av sociala medier9: 

 En säljare kan få hjälp med att bli mer medveten om kundernas köpbeteende 

och vilken typ av kommunikation som fungerar bäst i säljsammanhanget.  

 Personal i kundservice kan effektivisera hanteringen av supportärenden. 

 En rekryteringskonsult kan finna nya vägar för att hitta och rekrytera 

lämpliga medarbetare. 

 Marknadsföraren kan aktivt arbeta för att öka medvetenheten kring företagets 

produkter och service, få reda på eventuella imageproblem innan det orsakar 

skada och så vidare.  

I och med denna förändring så behöver det inte betyda att vi har blivit mindre 

sociala än vi var förut, och inte heller att vi använder sociala medier på bekostnad av 

annan mediekonsumtion. Det är mer troligt att vi helt enkelt har flyttat vår 

vardagliga socialisering till datorn, det dagliga samtalet med kompisen sker via 

Facebook istället för via telefonen, vi använder en del av vår lunchtid för att skanna 

av aktiviteten på de sociala forum som vi är en del av.10  

2.2 Facebook  

Historien om Facebook är en av vår tids stora framgångshistorier, vilket nyligen 

också dokumenterades på film. Facebook grundades av Mark Zuckerberg, som vid 

                                                           
8 Carlsson, sid 20 
9 Carlsson, sid 21 
10 Carlsson, sid 22 
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den tidpunkten studerade psykologi vid Harvard University, som ett hobbyprojekt 

han kallade för The Facemash. Facebook var ett begrepp som användes vid Harvard 

för en sorts skolkatalog med bilder, vars syfte var att elever lättare skulle känna igen 

varandra. Zuckerberg bestämde sig då för att göra en sort sammanställning av denna 

facebook och lanserade sidan www.thefacebook.com i februari 2004, någonting de 

studerande vid Harvard länge hade väntat på att universitet själv skulle göra. Med 

hjälp av lite marknadsföring hade hälften av Harvards studenter blivit medlemmar 

efter bara en månad. Till en början var det endast studerande vid Harvard som fick 

ansluta sig till tjänsten. Efter ett år hade fler andra universitet anslutit sig till 

Facebook och antalet medlemmar ökade ständigt. Man köpte även år 2005 

domännamnet www.facebook.com, för 200 000 dollar, och öppnade i september år 

2006 tjänsten för allmänheten. 11 

Dock var det en specifik händelse som fick Facebook att växa så lavinartat. Det var i 

och med massakern vid Virginia Tech som intresset för Facebook ökade. Eleverna 

vid Virginia Tech uppdaterade hela tiden och skrev om denna händelse så fort de 

fick veta någonting nytt. Detta gjorde att nyheterna om massakern fanns på Facebook 

redan innan media var på plats, och så fortsatte det. Facebook blev den största 

informationskällan för händelsen.12 

Idag är Facebook värderat till omkring tre till fem miljarder dollar och är en av 

världens mest använda sociala nätverk. Utvecklingen har gått från endast 

textbaserad information tills idag då man kan ladda upp bilder, spela spel och 

genom externa förmågor utveckla även egna tillägg vilket bara ökar Facebooks 

kreativitet. Hur konceptet och formatet Facebook kommer att se om några år är med 

andra ord helt omöjligt att svara på.13 

2.3 Twitter  

Tjänsten Twitter skapades av San Franciscobaserade företaget Odeo Corp. Företaget 

skulle återuppbyggas i ny skepnad och de anställda fick genom ”brainstorming” 

komma på nya idéer. Det var på det sättet en av de anställda beskrev en tjänst där 

man genom SMS berättar för en mindre grupp vad man gör. Arbetet med att 

utveckla Twitter började i mars 2006, under dåvarande vd:n Jack Dorsey, vilken var 

den som först nämnde idén med Twitter. Då gick tjänsten under namnet Twttr.14 

Twitter används idag av invånare i nästan alla land i världen och finns på sex olika 

språk. Den 14 september 2010 fanns det 175 miljoner registrerade användare och det 

skickas cirka 95 miljoner tweets om dagen.15 

                                                           
11

 www.facebook.com/about  
12

 www.facebook.com/about 
13 Ibid 
14 http://gigaom.com/2009/02/01/a-brief-history-of-twitter/ 
15 www.twitter.com/about 

http://www.thefacebook.com/
http://www.facebook.com/about
http://gigaom.com/2009/02/01/a-brief-history-of-twitter/
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Idag har Twitter utvecklats till ett informationsnärverk där man kan följa, skapa och 

delta i dialoger, dock är varje inlägg begränsat till 140 tecken. Man kan ta del av 

andras ”tweets” utan att själv behöva göra egna. Det är idag vanligt att människor 

använder sig av Twitter för att hålla sig uppdaterade. Företag kan genom Twitter 

dela med sig av information i realtid till de som är intresserade, få feedback, bygga 

relationer till potentiella kunder och även annonsera lediga tjänster. Twitter har 

själva utveckla en guide Twitter 101 for Businesses, där det beskrivs hur man kan 

använda Twitter för att utveckla sin verksamhet.16  

2.4 Sociala medier i kommuner  

SKL17 genomförde i november 2010 en enkätundersökning för att undersöka hur 

Sveriges kommuner och landstig använder sig av sociala medier. Sammanlagt 

svarade 207 av Sveriges 290 kommuner och 16 landsting på 

webbenkäter/telefonintervjuer.18 Undersökningen visar att 61%19 av Sveriges 

kommuner och landsting idag använder sig av sociala medier, och majoriteten av de 

som ännu inte har börjar planerar att börja använda sig av sociala medier. 

Undersökningen visar även att Facebook är det social medium som har flest 

användare bland kommuner och landting med 92 %, följt av YouTube och Twitter, 

som används av 62 % respektive 53 %. En majoritet av de svarande ansåg även att 

Facebook, YouTube, Twitter och bloggar är de medium som är mest öppna, det vill 

säga ger möjlighet till öppen dialog och kommentarsfunktion Den huvudsakliga 

anledningen till närvaron i sociala medier för kommuner är möjligheten till 

medborgardialog och spridningen av nyheter, men många använder dessa även för 

omvärldsbevakning och som ett rekryteringsverktyg. Monica Björklund Aksnes, som 

är kommunikationsdirektör vid SKL, menar att enkäten också visar att det 

fortfarande finns en viss tveksamhet till det juridiska läget, hur kommuner ska 

förhålla sig till den information som delas vid användandet av dessa medium. Detta 

är också den vanligaste angivna anledningen till varför man inte använder sig av 

sociala medier idag.20  

I frågan om sociala medier anser SKL att dessa möjliggör och ”… ger utrymme för att 

diskutera och ventilera åsikter med många personer på en och samma gång”.21 Det 

finns möjlighet att snabbt engagera sig och skapa grupper för att påverka i en viss 

fråga, eller bara för att göra ett ställningstagande. Sociala medier gör det mycket 

enkelt för människor att uttrycka sin åsikt i en viss fråga. De menar vidare att 

                                                           
16 Ibid. 
17 Sveriges kommuner och landsting 
18 Sociala medier i kommuner och landsting och regioner, nov 2010. 
19 Ibid 
20 http://www.skl.se/web/Over_60_procent_anvander_sociala_medier2.aspx 
21 IT-verktyg i demokratins tjänst, del 2, Verktyg, 2010, sid 14 
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kommuner och landsting idag i sin strategi behöver ett förhållningssätt och en plan 

för sociala medier, om ska man ha en egen Facebookgrupp, osv.22   

SKL betraktar sociala medier som en förlängning av medborgardialogen. De utgår 

ifrån att Sveriges invånare idag har en mycket större kunskap och tilltro till den egna 

möjligheten att påverka, vilket även innefattar den service och de beslut som fattas 

av kommunen. Vidare menar man att detta ”… påverkar vårt demokratiska system 

och konkret innebär utvecklingen att kommuner och landting står inför utmaningen 

att möta medborgarnas nya sätt att kommunicera”23, SKL betonar alltså vikten av att 

möta medborgarna på den egna arenan. För att fortsätta utvecklingen med 

användningen av sociala medier hos kommuner och landsting, har dessa fått 3,5 

miljoner i bidrag för att utveckla dessa verktyg i arbetet med medborgardialog. Detta 

projekt för sociala medier är baserat på internationella och nationella spaningar som i 

sin tur resulterat i ett antal lösningar för sociala medier som ska kunna appliceras på 

kommuner och landsting i Sverige. 24  

Syftet för SKL att utveckla medborgardialogen är att den ska bli en del av själva 

beslutsprocessen. Att visa hur viktigt det är att resultatet av dialogen i fråga 

synliggörs och tas om hand om. De vill skapa en medborgardialog som är 

meningsfull och som tillåts påverka beslut och verksamhet. Idag använder sig 87,8 % 

av Sveriges invånare internet vilket skapar helt nya förutsättningar för kommuner 

och landsting att kommunicera och nå ut. Medborgardialogen har förändrats och 

utvecklas hela tiden, och sociala medier är en del av denna utveckling. SKL är 

mycket väl medvetna om hur människor idag väljer nya kanaler och sätt för att 

kommunicera, på bekostnad av de mer traditionella kommunikationsverktygen som 

brevskrivning och telefonsamtal. SKL identifierar svårigheter i hur man strategiskt 

ska lära sig att använda dessa kanaler för att nå ut till en bredare grupp medborgare. 

För SKL kan en strategisk integrering av sociala medier i arbetet med 

medborgardialog innebära en mindre renässans för det kommunikativa arbetet, då 

man nu ges en möjlighet att nå ut till grupper som tidigare inte tagit del av 

kommunens arbete och även genom egna spaningar ta del av den generella åsikten 

om kommunens arbete.  

De nya kommunikativa verktygen är idag ett komplement till kommuners mer 

klassiska kanaler, som fokusgrupper, stormöten etc. Enligt SKL har användandet av 

IT-verktyg, som de kallar det, för att bjuda in till deltagande resulterat i att man har 

nått ut till nya grupper och det har blivit större spridning i åldrar och kön.25  

                                                           
22 IT-verktyg i demokratins tjänst, del 2, Verktyg, 2010, sid 14 
23 IT-verktyg i demokratins tjänst, del 1, Utmaningar, 2010, sid 5 
24 Ibid, sid 12 
25 Ibid, sid 16 
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2.5 Handlingsoffentligheten  

Att använda sig av sociala medier är till viss del mer komplicerat för en offentlig 

verksamhet är vad det är för en privat verksamhet. Om en offentlig verksamhet 

startar en Facebook- eller Twittersida så ses det som en direkt förlängning till 

verksamhetens ordinarie informationsplattform. Det blir då mycket svårt för 

verksamheten i fråga att kontrollera all den information som tillförs på sidan, i form 

av kommentarer och annat, då det inte går för sig att det finns olagliga kommentarer 

från allmänheten. Ett annat frågetecken har även varit hur bevaringen av information 

ska ske, då dialogen som förs av en offentlig verksamhet på exempelvis Facebook ses 

som offentlig handling. 

Handlingsoffentlighet innebär att ”… varje svensk medborgare har rätt att ta del av 

allmänna handlingar”26. En allmän handling är en handling framställd i skrift eller 

bild som förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad hos en 

myndighet. Det mest grundläggande kriteriet för att avgöra om något är en offentlig 

handling, är att den förvaras hos en myndighet. Vidare ses en handling som förvarad 

hos en myndighet om den ”… är tillgänglig för myndigheten [att] med tekniska 

hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas”.27 Det som uppfattas som svårtolkat är 

om användandet av sociala medier hos en kommun uppfyller kravet angående 

förvaring, detta ska bedömas utifrån möjligheten att överföra kommunikationen från 

det sociala mediet till sådan form att det är möjligt att med tekniska hjälpmedel som 

används av kommunen överföra kommunikationen till läsbar eller annan upptagbar 

form. Därmed bör det inte spela någon roll om kommunikationen sker på 

myndighetens egen webbsida eller på en extern sådan.28 I och med detta ska alla 

inlägg som ”… görs på ett socialt medium betraktas som allmän handling, om det 

sker inom ramen för myndighetens verksamhet”.29 

Med andra ord kan man uttrycka det som att det som är inkommet till en myndighet 

via en extern webbsida så att en tjänsteman kan ta del av det på sin dator, ska ses 

som en allmän handling. I fråga om de kommentarer som skrivs på myndigheters 

externa webbsidor så betraktas även de som allmän handling när de gjorts 

tillgängliga för myndigheten på det sättet att ”… det är möjligt att med tekniskt 

hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar överföra den till läsbar eller annan 

uppfattbar form”.30          

I frågan om hur själva kommunikationen ska bevaras så menar SKL att om innehållet 

inte är sekretessbelagt ska materialet hanteras på sådant sätt att det är lätt att 

                                                           
26 Sociala medier och handlingsoffentligheten, SKL 2010, sid 1 
27 Ibid, sid 1 
28 Sociala medier och handlingsoffentligheten, SKL 2010. Sid 3 
29 Ibid, sid 10 
30 Ibid, sid 4 
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fastställa om det är inkommit till eller upprättat av myndigheten. Därför ska de 

inlägg som görs på kommunens egen webbsida vara enkla att söka efter. Ett inlägg 

som görs på en kommuns externa webbsida får inte innehålla sekretessbelagd 

information. Om det skulle göras en kommentar innehållande sekretessbelagd 

information av någon utomstående på en kommuns externa webbsida, ska 

uppgifterna registreras genom att överföra inlägget till myndighetens diarium.31 

Genom att ha en förteckning av vilka externa webbsidor, alltså webbsidor förutom 

kommunens egen, en kommun är aktiva på, underlättas sökandet efter allmänna 

handlingar. Det ska enligt lag32 finnas en beskrivning av en myndighets allmänna 

handlingar. Dock om myndigheten anser att, i det här fallet, kommunikationen är av 

ringa betydelse, kan det fattas ett gallringsbeslut för denna typ av handlingar. Detta 

bör endast ske under förutsättningen att man har tagit hänsyn till att ”… 

allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde 

för rättskippning, förvaltning och forskning”. Det är sedan upp till den enskilda 

kommunen att avgöra vad som är och vad som inte är av betydelse. Beslutet om 

gallring ska alltid innehålla en gallringsfrist, tid som ska förflyta innan gallringen. 

Enligt SKL är en vanlig gallringsfrist för den här typen av handlingar, att materialet 

kan tas bort när de inte längre bedöms vara aktuella.33 Men för att dokumentera 

användandet av själva mediet bör man regelbundet göra en skärmdump34.35    

2.6 Riktlinjer från SKL 

Som det tidigare nämnts, är en av anledningarna till varför en del kommuner väljer 

att inte arbeta med sociala medier att det juridiska läget är för oklart. Som ett svar på 

detta publicerade SKL att checklista där man kan försäkra sig om att man följer de 

bestämmelser som finns. Dessa tio punkter ska tydliggöra hur man som kommun 

eller landsting ska förhålla sig till sociala medier och den information som delas 

där:36  

1. Det bör vara på uppdrag från chefen som en anställd ska använda sociala 

medier i tjänsten, och att denne använder tjänsten som anställd och inte som 

privat person. 

2. Kommunen bör utse vilka personer som får skriva på sociala medier för 

kommunens räkning. 

3.  Kommunen bör ha en förteckning på den egna webbplatsen över vilka 

externa webbplatser som kommunen är aktiv på.  

                                                           
31 Ibid, sid 4 
32 4 kap. 2 § OSL och 6 § arkivlagen 
33 Ibid, sid 10 
34 Bild som visar innehåll på en bildskärm eller delar av den vid ett givet tillfälle 
35 Sociala medier och handlingsoffentligheten, sid 5  
36 http://www.skl.se/web/Over_60_procent_anvander_sociala_medier2.aspx 

 

http://www.skl.se/web/Over_60_procent_anvander_sociala_medier2.aspx
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4. Politiker i kommunen får länka från kommunens webbsida till den egna 

bloggen, privat eller partiets. Men det bör framgå att bloggen inte är 

kommunens, utan den enskilde politikerns. 

5. Kommunen måste fatta ett gallringsbeslut huruvida man fortlöpande ska ta 

bort inlägg och kommentarer. Det samma gäller med information som 

kommunen själv lägger ut. 

6. För att dokumentera själva mediet bör man en gång i halvåret eller inför stora 

förändringar spara skärmdumpar från de sidor man är aktiv på. 

7. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier. 

8. Kommunen ska ta bort brottsligt material, som till exempel hot eller hets mot 

folkgrupp. 

9. Anställda som använder sig av sociala medier i det privata får skriva om 

kommunens verksamhet. Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här. 

10. Det kan i kommunen finnas regler för hur anställda får använda sociala 

medier på arbetstid. Det är upp till varje arbetsgivare att sätta upp regler.  

2.7 Strategi 

Oavsett om en organisation använder sig av sociala medier eller inte, kommer det att 

skrivas och föras en dialog om dem på de olika sociala forumen, detta är näst intill 

oundvikligt. På samma gång som detta sätter högre press på en organisations 

verksamhet, skapar det även möjligheter för dem. Genom att själv ansluta sig till ett 

socialt medium kan man bli en aktiv del av dialogen istället för att ha ett passivt 

förhållningssätt till den.37  

Genom att hålla sig uppdaterad och övervaka den pågående dialogen får man som 

organisation en direkt uppfattning om attityder och kritik som framförs. Är man 

istället en del av det sociala forumet kan man snabbt svara på negativ kritik, olika 

förfrågningar och informera om någonting verkar vara otydligt eller missuppfattat. 

Det spelar därav ingen roll om man som organisation väljer att avstå från 

användandet av sociala medier, kritik och andra negativa påståenden kommer ändå 

att bestå, det är bättre att snabbt svara på den kritik som finns.38 

Att använda sociala medier innebär även att man måste använda sig av en annan 

strategi. Här är det inte organisationen i sig som är i fokus, det är det är mottagaren 

eller målgruppen. Då sociala medier bygger på användarbaserat innehåll är det inte 

upp till organisationen att skapa innehållet. Man är en del av ett forum som baseras 

på en tvåväga dialog där en organisation inte längre endast levererar ett budskap, 

man är istället en del av en dialog.39  

                                                           
37

 Social media strategy, http://www.slideshare.net/vaninadelobelle/social-media-strategy-392440 
38

 Social media strategy 
39 Your strategy map, www.slideshare.net/kanter/creating-your-organizations-social-media-strategy-map- 

http://www.slideshare.net/vaninadelobelle/social-media-strategy-392440
http://www.slideshare.net/kanter/creating-your-organizations-social-media-strategy-map
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En av de mest grundläggande delarna av att framgångsrikt använda sig av sociala 

medier, är att fokusera på vilken relation det är man vill utveckla och inte vilket typ 

av medium eller teknologi man ska använda, och det är utifrån detta man bör låta sin 

strategi utgå ifrån. En strategi för sociala medier bör innehålla förhållningsätt till 

följande punker:40 

 Hur man utvecklar användandet för ett mer effektivt arbete med att öka 

medvetenheten om organisationens arbete, events, nyheter och pågående 

arbeten. 

 Hur man integrerar sociala medier med den över gripande kommunikationen 

och marknadsföringen. 

 Hur man på bästa sätt engagerar, informerar och utbildar mottagare och 

målgrupper 

 Hur man utvecklar redan etablerade relationer 

 Hur man sätter mål för arbetet och hur man mäter framgång 

 Riktlinjer för sociala medier och även risker och potentiella fallgropar. 

Det mest primära att tänka på är vad man ska göra med sociala medier och varför, 

det är viktigt att ha ett syfte. Man märker att en strategi är effektiv när de övriga 

användarna ser en organisations engagemang. 

När man börjar använda sig av sociala medier finns det fyra åtgärder man kan börja 

tänka på:41 

 Få människor att recensera olika produkter och tjänster genom att bjuda in till 

olika evenemang 

 Dela med sig information som sprids vidare på andra sociala forum, s.k. 

”buzz”.  

 Skapa en dialog. Uppmana besökare och följare att ge sin bild och dela sin 

åsikt om en specifik händelse. 

 Utveckla en ärlig och ”levande” relation. Låt inte dialogen dö ut, var öppen 

och dela så mycket information som tillåts. 

Dessa fyra punkter är grundläggande för att bibehålla en intressant dialog i ett socialt 

medium. Om dialogen försvinner gör även besökarna det. Genom att vara den 

primära källan till information blir man ett självklart val när man söker information 

om organisationen i fråga. En känslig punkt kan dock vara vilket förhållningssätt 

man ska ha till kritik och negativa kommentarer. Det mest effektiva sättet att bemöta 

detta är genom att svara på den. Genom att svara på negativa kommentarer visar 

                                                           
40 A realist’s guide to social strategy for the non-profit world, http://www.slideshare.net/suespaight/realists-
guide-to-social-media-for-nonprofits 
41 Social media strategy 

http://www.slideshare.net/suespaight/realists-guide-to-social-media-for-nonprofits
http://www.slideshare.net/suespaight/realists-guide-to-social-media-for-nonprofits
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man som organisation att man är engagerad och mån om relationen. Det kan även 

finnas fler personer som har samma negativa uppfattning som kan ta del av det svar 

organisationen ger, och som i sin tur kan ges en ny uppfattning i frågan. Även detta 

bygger upp ett större förtroende för organisationen.42 

Nyckeln till framgång ligger även i att dela med sig av rätt information på rätt 

forum. Dela länkar, presentationer och filmklipp som kan vara intressanta för 

målgruppen i fråga och underskatta inte vikten av att delta i den efterföljande 

dialogen. Snabba svar ger större effekt! 

2.8 Uppsala kommunikationspolicy43 

I sin kommunikationspolicy ska all Uppsala kommuns kommunikation präglas av 

öppenhet, tillgänglighet, tydlighet, saklighet och snabbhet.44 De anställda vid 

Uppsala kommun ska förhålla sig till kommunikationen på ett sådant sätt ”… att 

kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks”.45 Som anställd för man alltså 

kommunens talan, oavsett yrkesbefattning eller tillfälle. Var och en av kommunens 

olika instanser ansvarar för sin respektive kommunikation om och från sin egen 

verksamhet. Det är även varje chef och arbetsledares ansvar att inkludera 

kommunikationen i det dagliga arbetet och i verksamhetsplaneringen. De anställda 

har även ett ansvar i att själva söka och ta emot information som är viktiga för det 

egna arbetet, som anställd ska man även kunna kommunicera för det egna 

arbetsområdet både internt och externt. 46  

Det kommunikativa arbetet sker från utgångspunkten att alla kommunens invånare 

är målgruppen i fråga. Med andra ord handlar det om att invånare ska nås av den 

information som är viktiga för dem. Detta synsätt ska prägla både den interna och 

den externa kommunikationen med medborgarna. 47 Press och övrig massmedia 

betraktas som viktiga kommunikationskanaler, då en stor del av kommunens 

kommunikation sker genom externa kanaler. Vidare menar de att ”… massmedierna 

är medborgarnas främsta informationskällor till vad som beslutas och görs i 

kommunen”.48 Här finns möjlighet för medborgarna att genom insändare och 

opinionsundersökningar dela med sig av sina synpunkter och kommunen kan även 

annonsera. Slutligen fastställs det att kommunikation och information är en viktig 

                                                           
42 A realist’s guide to social strategy for the non-profit world 
43 Uppsala kommun har ännu inte antagit någon strategi för sociala medier, utan håller för tillfäller på att dra upp 
riktlinjer för användandet av sociala medier. 
44 Uppsala kommuns kommunikationspolicy, sid 2. 
45 Ibid, sid 3 
46 Ibid, sid 4 
47 Ibid, sid 4. 
48 Ibid, sid 4 
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del av en demokratiskt styrd organisation, och att det ska finnas tydliga riktlinjer och 

planer för hur denna på bästa sätt ska ske och följas.49  

2.9 Tierps kommuns strategi för sociala medier 

Tierps kommun definierar sociala medier som ”… aktiviteter som kombinerar 

teknologi, social samverkan och ett innehåll skapat av användarna”. I sin strategi 

menar Tierp att det ska finnas en tanke med deras närvaro i ett socialt medium, det 

räcker med andra ord inte att endast finnas där. Det huvudsakliga motivet till 

användandet av sociala medier för Tierp är att de hela tiden strävar efter att ”… 

kommunicera med sina målgrupper på deras villkor och på de arenor där de är 

aktiva”, då användandet av sociala medier har ökat snabbt. Det ska även tydligt 

finnas beskrivet hur sociala medier ska användas och av vilka, då det även tydliggör 

om användandet är i privat syfte eller för arbetet. Det som kommuniceras i ett socialt 

medium ska vara godkänt av kommunen för att kunna räknas till den offentliga 

kommunikationen och genom detta bli en allmän handling. Sociala medier ska 

betraktas som andra kommunikationskanaler vilket betyder att Tierp följer de lagar 

och regler som finns angående personuppgifter, sekretess etc. även i användandet av 

sociala medier.50  

 Tierps kommun betraktar sociala medier som ”direktsända” och de ska underhållas 

därefter. Det ska finnas resurser till att hantera dem för att slippa risken att de blir, 

vad de kallar, ”informationskyrkogårdar”, vilka gör mer skada än nytta. Det är även 

mycket viktigt att det finns personer som tar sig tid att gå igenom de kommentarer 

och inlägg som kommer från allmänheten, för att ta bort eventuellt brottsligt och 

kränkande material. Tierp kan även besluta om att ta bort ej längre aktuellt material.   

Tierps kommun sammanfattar fyra exempel på användningsområden för sociala 

medier:51 

 som arbetsgivare där sociala medier blir ytterligare en arena när vi söker nya 

medarbetare. 

 i dialog med medborgarna 

 som plattform för nätverk med kollegorna 

 forum och grupper där kommunen har det som efterfrågas eller kan bidra 

med något  

  

                                                           
49 Ibid, sid. 5 
50 Strategi för sociala medier, Tierps kommun, maj 2010 
51 Samtliga punkter är citerade från Tierps kommuns Strategier för sociala medier, maj 2010. 
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3. Forskningsfråga och problemformulering 
Den fråga min undersökning huvudsakligen kommer utgå ifrån behandlar varför 

kommuner väljer att kommunicera via sociala medier, och kommer vidare undersöka 

om det finns ett syfte för själva användandet. Kommunerna har båda sedan tidigare 

egna webbsidor där man har möjlighet att dela samma information som man delar 

på ett socialt medium, så av vilken anledning väljer man att komplettera denna 

kommunikationskanal med ett socialt medium? Svaren baseras på det resultat som 

har utlästs utifrån mina två undersökningsobjekt, Uppsala och Tierps kommun. Den 

tredje frågeställningen ska betraktas som en identifiering av olika svårigheter och 

möjligheter som har identifierats i min analys och kommer vidare besvaras genom 

några punkter som en strategi rimligen bör innehålla. 

Min undersökning kommer alltså utgå ifrån följande tre forskningsfrågor 

 Varför väljer kommuner att kommunicera via sociala medier? 

  Hur skiljer sig denna typ av kommunikation från vanliga hemsidor? 

 Vad bör en kommuns strategi för sociala medier innehålla? 
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4. Teori  

4.1 Fatisk kommunikation 

Begreppet fatisk kommunikation myntades år 1923 av den polske lingvisten B. 

Malinowski och kan naivt sammanfattas som ”kommunikation för 

kommunikationens skull”. Malinowski använde termen för att beskriva en 

kommunikativ gest som inte informerar eller utbyter någon meningsfull information 

eller fakta. Syftet är endast ett socialt sådant för att uttrycka social förmåga eller 

bibehålla relationer och band.52 Fatisk kommunikation betraktas mer som 

kontaktskapande än som informationsförmedlande. Han förklarar själv fatisk 

kommunikation och relationer i följande citat: 

Are words in Phatic communion used primarily to convey meaning, the meaning which is 
symbolically theirs? Certainly not! They fulfill a social function, and that is their principal 
aim, but they are neither the result of intellectual reflection, nor do they necessarily arouse 
reflection in the listener. Once again we may say that language does not function here as a 

means of transmission of thought. 
(Malinowski, 1923: 315)53 

 

Malinowski sammanfattar fatisk kommunikation i fyra observationer: 

1. I fatisk kommunikation används språket som ett verktyg i handlande, framför 

att överföra tankar och underliggande betydelser. 

2. Olika typer av fatisk kommunikation (hälsningar, skvaller etc.) har någonting 

gemensamt; hela situationen där utbytet sker består till stor del av vad som 

händer rent språkligt.  

3. I fatisk kommunikation är ordens själva betydelse näst intill irrelevant. Utan 

de används snarare som en språklig funktion för att bibehålla en social 

funktion. 

4. Denna sociala funktion kan finnas för att komma över en konstig, otrevlig 

spänning som orsakas av tystnad och/eller för att skapa en mer social 

stämning och ett mer personligt förhållande mellan människor.54 

Fatisk kommunikation kan karaktäriseras som en funktion som använder språket för 

att fokusera på själva kanalen istället för informationen som överförs via språket.55 

Ofta ses fatisk kommunikation som oljud, utbytbar eller som obekväm, dock måste 

man förstå att fatisk kommunikation handlar om att söka en relation till en annan 

individ, oavsett om det är via förfrågan eller om det är via närvaro. På så sätt har den 

                                                           
52 Miller, Vincent, New media, networking and pahtic culture, 2008, sid 394 
53 Ibid, sid 394 
54 Zegarac, Vlad och Clark, Billy, Phatic interpratations and phatic communication, 1999, sid 328 
55 Zegarac. Sid 329 
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fatiska kommunikationen inte ersatt hur vi traditionellt interagerar med andra 

människor, de håller snarare på att slås ihop.56  

Vincent Miller anser att vi idag befinner vi oss i en ständig kulturell och teknologiskt 

process vilket på många sätt kan ses som problematiskt. Våra sociala relationer 

plattas ut och vi rör oss mot ett mer nätverkande samhälle. Detsamma gäller 

kommunikationen, som även den plattas ut och blir alltmer icke-dialogisk och icke-

informerande, vilket också kan benämnas som en fatisk kommunikationskultur. 

Sociala medier kan säga karaktäriseras av dessa olika egenskaper som till stor del har 

varit med och skapa vår mer fatiska syn på relationer och kommunikation. Med detta 

menas inte att sociala medier är försummande eller dåliga på något sätt, utan snarare 

att de idag har blivit en stor del av hur vi umgås med andra människor och i 

skapandet av den egna identiteten.57   

Sociala nätverk är en ny typ, eller omgjord form, av ”social bonding”, som baseras på 

konstruktionen och rekonstruktionen av personliga närverk och kontakter. När syftet 

med kommunikationen blev just själva kommunikationen, och inte vad som 

kommuniceras, i ett socialt nätverk, måste det hela tiden förnyas och omvärderas 

bland nya kontakter. Vincent Miller jämför detta i New media, networking and phatic 

culture, med övergången från att träffa någon för att ”catch up”, halv-timmes möten 

och ”speed dating” till att idag göra ett snabbt blogginlägg eller fort uppdatera sin 

status på Facebook.58 Dessa exempel karaktäriserar hur våra relationer har gått från 

att vara mer djupgående med en ömsesidig förståelse till att vara rent informativa 

eller endast till för att behålla kanalen öppen. Han anser vidare att det enda syftet 

med att ha en profil på ett socialt medium är för att skapa relationer och ”nätverka”, 

på bekostnad av ren dialogisk kommunikation.59 

4.2 Fatisk teknologi och modernitet 

En fatisk teknologi är en sådan teknologi vars syfte är att etablera, utveckla och 

bibehålla relationer. En fatisk teknologis huvudsakliga funktion är att skapa en social 

kontext där användarna formar en social arena där alla har sammanfallande mål som 

på något sätt kan vara av intresse för gruppen som helhet. Dock finns det inga 

direkta riktlinjer för hur en fatisk teknologi ska vara konstruerad för att vara just 

fatisk, men den känns bäst igen på att dess huvudsakliga funktion att livnära 

mänskliga relationer.60 I Phatic Technology and Modernity menar dess författare att 

fatisk teknologi inte är en produkt av vår tid, utan en produkt av modernitetens 

sociala villkor. Vidare menar de även att den moderna tidsåldern har ökat 

                                                           
56 Makice, Kevin, Phatics and the Design of Community, 2009, sid 3134 
57 Miller, sid 388. 
58 Miller. Sid 390 
59 Miller, sid 393 
60 Wang, Victoria, Tucker, John V och Haines, Kevin R, Phatic Technology and Modernity, sid 1 
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människans behov av fatiska teknologier.61 Även de människor som inte använder en 

fatisk teknologi kan bli påverkade av den. Att ta avstånd är även det en del av den 

fatiska teknologins utveckling, då icke-anändare ofriviligt påverkas både av 

användare och det egna valet att inte använda en fatisk teknologi.62 Oavsett om vi är 

användare eller inte av en fatisk teknologi är det svårt att helt ha undvikit frasen ”vet 

du vad jag läste på Facebook?”.  Att en teknologi är kommunikativ betyder inte 

direkt att den är fatisk, då det sällan är producentens syfte, utan det är användarna 

som gör en teknologi fatisk. Då blir den fatiskt för användarna.63 

Moderniteten har ökat människans behov av fatiska teknologier och även skapat en 

stakare relation mellan teknologi och samhälle. På samma sätt som dagens moderna 

funktioner är formade av teknologin, så är teknologin socialt utformad. Denna 

process går direkt att relatera till Giddens teori om modernitet och hur 

modernitetens dynamik ursprungligen kommer från separationen av rum och tid 

och hur de sedan kombineras på nytt. Modernitet menar även att mer distanta 

sociala relationer formas av olika expertsystem. Enligt Giddens är dessa 

expertsystem skapade av tekniska åstadkommanden eller expertis som organiserar 

stora områden av dagens materiella och sociala miljö. En fatisk teknologi uppfyller 

fler av modernitetens vilkor genom att den etablerar, utvecklar och bibehåller 

relationer. I moderniteten flyttas sociala relationer ur dess lokala integrationskontext. 

Idag har en fatisk teknologi möjligheten att omkonstruera relationer oberoende av tid 

och rum och uppfyller ett av modernitetens viktigaste kriterium. Dock uppfylls 

endast detta kriterium när individer väl börjar använda en fatisk teknologi.64 

I det förmoderna samhället, inom en mer traditionell kultur, hyllas och bevaras 

gamla seder och bruk och förvandlas till traditioner och fortsätter kontinuerligt att 

finnas i samma utformning i generationer. Människor är ständigt influerade av det 

som har varit och de traditioner som omger dem. Det moderna samhället präglas 

istället av snabb förändring och en ökad hastighet i separationen mellan tid och rum, 

vilket i sin tur ökar förändringens hastighet. Detta leder till en snabbare utveckling 

av moderna institutioner.65  

Samhället som helhet är mer föränderligt där sociala funktioner omformas och 

granskas genom ny information av de som själva utövar den. En fatisk teknologi 

utvecklas därav i ett samhälle av en användasgrupp som uttrycker sin sociala 

identitet genom sina personliga relationer. För moderniteten är relationen mellan 

människan och teknologin en viktig del. Idag har denna relation utvecklats till nya 

nivåer genom användargenererat material och har på så sätt skapat en helt ny typ av 

                                                           
61 Wang. Sid 1 
62 Wang. Sid 2 
63 Wang. sid 3 
64 Wang, sid 3 
65 Falkheimer, Jesper, Anthony Giddens and the public relations: A third way perspective, 2007, sid 289 
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social interaktion genom fatiska teknologier. Man kan alltså säga att fatiska 

teknologier är med och formar moderniteten. Moderniteten ger även en förklaring 

till uppkomsten av dessa fatiska teknologier och gör dem på så sätt beroende av 

varandra. 66 

  

                                                           
66 Wang, sid 4 
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5. Metod  
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning baserad på personintervjuer, då jag 

ska undersöka hur användandet och förhållningssättet till sociala medier ser ut i 

Uppsala och Tierps kommun. Att använda sig av personliga intervjuer är bra när 

man vill undersöka ett fenomen eller en viss uppfattning. Själva syftet med att 

använda sig av intervjuer är man kan få en djupare insikt i hur någonting förhåller 

sig.67 Eftersom att jag ska undersöka hur dessa två kommuner använder sig av 

sociala medier kan dessa även betraktas som den primära, eller den enda, källan till 

den informationen jag vill åt. Därav var valet av metod självklart direkt från början. 

5.1Materialinsamling 

Vid det inledande skedet av mitt uppsatsarbete samlade jag en stor del 

bakgrundsmaterial om sociala medier och hur användningen ser ut idag vid Sveriges 

kommuner. Då det inte fanns mycket skrivet inom området sociala medier och 

kommuner, kommer majoriteten av denna information från SKL:s hemsida. Efter att 

ha granskat dessa publikationer så framgick det för mig att den juridiska aspekten av 

kommuners användande av sociala medier kunde betraktas som problematisk. Där 

av valde jag att de inkludera ett avsnitt om just SKL:s juridiska riktlinjer och 

handlingsoffentligheten, för att tydliggöra under vilka förutsättningar en kommun 

befinner sig på ett socialt medium. Vidare valde jag då även att inkludera ett par 

frågor om just juridiska otydligheter och andra svårigheter i min intervju. 

Information om de båda kommunernas kommunikationspolicys respektive riktlinjer 

för sociala medier, fall jag på kommunernas hemsidor. Då Uppsala kommun ännu 

inte antagit någon policy för sociala medier fick jag istället utgå ifrån deras 

övergripande kommunikationspolicy. Tierps kommun skickade en kopia av deras 

strategi för sociala medier via e-post, men det gick även att finna via hemsidan. 

Vidare har SKL:s undersökning Sociala medier i kommuner landsting och regioner från 

november 2010, bidragit med aktuell information om hur användandet av sociala 

medier ser ut idag och gav mig även djupare insikt om olika svårigheter och fördelar 

som framförts av kommunerna själva. 

5.2 Urval 

Valet av Uppsala och Tierps kommun grundar sig främst på att de är en mindre och 

en större kommun som båda idag använder sig av sociala medier. Jag hade sedan 

tidigare kunskap om att Uppsala kommun använde sig av Twitter och att Tierps 

kommun använder sig av både TV-reklam och radioreklam. Efter att ha besökt de 

bådas Facebooksidor, respektive Twittersida, ansåg jag att de båda förde en 

kontinuerlig dialog där och att de då skulle bli både intressanta och passande 

undersökningsobjekt. Idag är det endast ett mindre antal personer som arbetar med 
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sociala medier vid Uppsala och Tierps kommun, vilket ledde till att endast 

intervjuade en person från varje kommun. Urvalet fick då utgå ifrån 

centralitetsprincipen, där man väljer att intervjua de personer som besitter störst 

kunskap inom området. Vidare frågade jag om det fanns fler personer att intervjua i 

frågan, men uppfattningen var att jag inte skulle få några annorlunda svar om jag 

skulle ha använt mig av fler respondenter. Detta för att de alla arbetade utifrån 

samma riktlinjer och förhållningssätt. Utifrån detta intervjuade jag 

kommunikationsstrategen vid Uppsala kommun och webbamsvarig vid Tierps 

kommun. 

5.3 Intervjuerna 

Intervjun med Uppsala kommun genomfördes via telefon och pågick i strax över en 

timme. Vid det inledande skedet av samtalet presenterade jag min uppsats närmare 

och jag fick några motfrågor som jag svarade på. Frågorna jag ställde hade jag 

tidigare sammanställt och de utgick till viss del från det bakgrundsmaterial jag hade 

samlat. Samtalet flöt på fint och jag fick under ett par gånger under intervjun pausa 

lite för att hinna skriva ner allt. Vi gick igenom samtliga frågor jag hade förberett och 

det tillkom även en del nya. Jag fick detaljerade svar och en bra överblick av hur 

deras arbete med sociala medier ser ut idag. 

Intervjun med Tierp genomfördes via e-post, detta pågrund av en del förseningar i 

mitt arbete och pågrund av att jag blev sjuk. Vid denna intervju e-postade jag ett 

dokument med samtliga frågor som jag hade förberett, vilka var exakt samma som 

de jag hade använt vid intervjun med Uppsala. De frågor som tillkom under den 

intervjun skickade jag senare i ett separat dokument. Jag skrev även en närmare 

presentation av min uppsats i samband med att jag skickade frågorna. Jag fick svar 

på samtliga frågor efter bara några dagar. Svaren var mer komprimerade än de svar 

jag fick genom telefonintervjun, vilket faller sig ganska naturligt. Dock var de lika 

innehållsrika och de gav mig en tydlig bild av hur Tierps kommun arbetar med 

sociala medier. 

5.4 Resultat och analys 

Resultatet kommer att sammanställas utefter den ordning frågorna ställdes. Detta för 

att få strukturen på de båda sammanställningarna så lika som möjligt och för att det 

genom detta blir lättare att göra jämförelser. Resultatet kommer sedan analyseras 

med hjälp av den fatiska kommunikationsteorin och teorin och fatiska teknologier 

och modernitet. Det jag vill ta reda på genom min analys är vad själva syftet med 

användandet är och för att titta närmare på hur de förhåller sig till den information 

som delas där. Jag hoppas även kunna svara på frågan om vad som motiverar dem 

att närvara vid sociala medier. I min diskussion kommer jag försöka redogöra och 

argumentera för vissa punkter som är viktiga för en offentlig verksamhet att tänka på 

vid användandet av sociala medier. För att samla information till detta har jag tagit 
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del av olika presentationer av strategier för sociala medier. Självklart ska dessa 

punkter inte betraktas som generella, utan de är snarare lösningar på olika typer på 

svårigheter jag har utläst ifrån det bakgrundsmaterial jag har tagit del av och de 

intervjuer jag har genomfört. Men som sagt så är dessa punkter inte generella för all 

offentlig verksamhet och sociala medier, och inte ens i fallen med Uppsala och Tierps 

kommun. Dock är det även viktigt att påpeka att de flesta av de strategier jag har 

tagit del av riktar sig mot vinstdrivande organisationer. Därför presenteras endast de 

punkter som kan vara av intresse för kommuner i sitt arbete med sociala medier. 
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6. Resultat 

6.1 Uppsala  

Uppsala kommun har arbetet med sociala medier sen våren 2009. De började med att 

använda Twitter i samband med ett projekt som handlade om hur Uppsalas invånare 

ville att staden skulle se ut år 2030. De arbetade genom att kombinera Twitter, 

bloggar, YouTube, annonsering och uppsala.se för att informera om vad som pågick, 

om själva kampanjen och vart man kunde träffa kommunens representanter. 

Kampanjen fick stor genomslagskraft och förslagen ökade från 200-300, vilket de 

vanligen fick, till 1700 förslag. Att kombinera mer traditionellt arbete med Twitter 

gav mycket bra resultat och större uppmärksamhet. Efter denna framgång bestämde 

sig Uppsala kommun för att fortsätta att arbeta med Twitter, då de även hade 

kommit till insikten att det pratas om dem på Twitter oavsett om de är ”där” eller 

inte. De började använda Facebook i mars 2010 som en del av arbetet med sociala 

medier. Dock anses Twitter vara ett mer ”jobbrelaterat” kommunikationsverktyg och 

arbetet med sociala medier styrs mycket av vad just medborgarna vill ha och vad 

själva mediet sedan kan erbjuda. 

Det finns ännu inte någon strategi för sociala medier, men arbetet pågår med att dra 

upp riktlinjer för arbetet. Det huvudsakliga syftet är att man vill prata med 

medborgarna där de befinner sig och arbeta med kanaler som är bra för 

kommunikation. De har även ambitioner att öka dialogen. Riktlinjerna kommer att 

vara generella för sociala medier och baseras på den kännedom som idag finns om 

sociala medier. De ska vara uppmuntrande för att användandet av sociala medier ska 

ske på rätt sätt. Kommunikationen via Twitter och Facebook sköts av en intern 

kommunikationsbyrå som man köper timmar av. De sköter även arbetet med 

uppsala.se och kommunens interntidning. 

Arbetet med sociala medier fungerar bra och de är mycket lätta att använda. Dock är 

en av svårigheterna mer interna överväganden om vem som ska svara på vad om en 

fråga kommer in. Vissa inlägg och frågor måste även övervägas om de ska 

diarieföras, och vissa frågar väljer man att istället svara på via e-post. Den största 

fördelen med sociala medier är att man som medborgare snabbt kan få svar på sina 

frågor. Dock kan sociala medier även vara bra för att lyssna och ta till sig av vad som 

sägs istället för att alltid svara. Bemötandet från invånarna till Uppsala kommuns 

närvaro på Facebook och Twitter har endast varit positiv och de har fått 

uppmuntrande kommentarer angående deras närvaro. 

Uppsala kommun har som nämnts ovan bedrivit en framgångsrik kampanj via 

Twitter, men de väljer snarare att betrakta sociala medier som en kanal för dialog än 

som en kanal för kampanjer. Idag använder man även sociala medier för 

pressmeddelanden och annonsering av lediga jobb. Ett intressant exempel som ges är 
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dagis Stenhumlans arbete med Twitter för att under dagens gång informera om olika 

aktiviteter på dagiset. Detta ses som ett fördelaktigt sätt att använda sociala medier 

på.  

Uppsala kommun har idag riktlinjer för vad som ska tas bort på sociala medier, fula 

ord, hets mot folkgrupp osv. Det är sunt förnuft som gäller och det accepteras 

absolut inte att det står några olagliga saker. Vidare anser de att sociala medier även 

är självsanerande och att de anmälarfunktioner som finns verkligen fyller sitt syfte. 

Arbetet ska inte göras svårare än vad det är gällande olika lagar runt offentlighet och 

allmän handling. I frågan om allmän handling ska det alltid övervägas om den ska 

registreras och om den är av betydelse. Är man tveksam så ska man dock alltid 

registrera. Detta görs då genom en skärmdump eller utskrift.  

Uppsala kommun kommer att fortsätt sitt arbete med sociala medier. Så länge det 

gynnar medborgardialogen så vill de vara där medborgarna är. De vill även fortsätta 

att se vad som sägs om dem, den generella uppfattningen och de försöker även 

regelbundet använda sociala medier för att göra omvärldsanalyser. Sociala medier 

och medborgardialog betraktas idag som någonting som hör ihop, vilka även gör det 

lättare för människor som har svårigheter att läsa och skriva då sociala medier är mer 

tillgängliga för medborgarna. 

Idag betraktas sociala medier som en kanal som alla andra och som ett komplement 

till de nuvarande. Det strategiska i användandet är det viktiga, sociala medier ska 

inte användas som en megafon. Det är viktigt att det är rätt saker som 

kommuniceras.    

6.2 Tierp  

Tierps kommun har använt Facebook sedan sommaren 2010. Den huvudsakliga 

anledningen var för att bättre nå ut till de målgrupper som befinner sig där. Arbetet 

med sociala medier sker idag utifrån kommunens policy för sociala medier. 

Kommunikationen på Facebook sköts idag av fyra personer. Dessa är 

kommunchefen, informatören och två webbredaktörer. Idag fungerar arbetet med 

Facebook bra och medier används för att streama ut nyheter och för annonsering av 

lediga tjänster. Tierps kommun har haft ett mycket positivt bemötande av sina 

invånare och anser att de endast har fått positiva kommentarer och inlägg. De tror att 

detta beror på att Facebook är en snabb kommunikationsväg där de känner att de 

verkligen når ut.  

Tierps kommun har ännu inte bedrivit eller planerat att genomföra några kampanjer 

med hjälp av Facebook. Facebook används istället idag mest för att sprida 

information om aktuella händelser och kampanjer, som sedan är länkat till 

kommunens egen webbsida tierp.se. Det är mest troligt att kommunen även kommer 

fortsätta använda Facebook på detta sätt i arbetet med kommande kampanjer. De har 
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ännu inte sett några otydligheter i hur man ska förhålla sig till 

handlingsoffentligheten, personuppgiftslagen eller stötande innehåll, och de har 

heller inte stött på några svårigheter. 

I framtiden kommer Tierps kommun fortsätta att använda Facebook och planerar att 

utveckla tjänsten. De håller sig uppdaterade i de nya verktyg som utvecklas för 

sociala medier, som kan berika kommunens arbete med Facebook. Just nu har det 

vuxit fram ett intresse för positioneringstjänster som man kanske kommer att 

använda sig av i framtiden.  

Tierps kommun använder sig idag inte av Twitter, men är öppna för möjligheten. En 

förutsättning för att implementera Twitter i sitt kommunikationsarbete, är att de ska 

känna att de får ut ett mervärde av att använda sig av ytterligare en kanal. Det är 

även viktigt att de har resurserna att bemöta och hantera den.  

I sin kommunikationspolicy resonerar man runt sociala medier som en digital väg till 

att snabbt kommunicera och skapa dialog med omvärlden. Kommunen bör därför ha 

ett positivt förhållningssätt till sociala medier. Det ska dock tydligt finnas riktlinjer 

för användandet, hur det ska användas och av vilka. Genom detta ska det kunna 

klargöras som användaren av sociala medier gör det i arbetet eller i tjänst. 
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7. Analys  
Det finns både likheter och olikheter i de båda kommunernas sätt att förhålla sig till 

sociala medier. Både Uppsala och Tierps kommun menar att en av de största 

anledningarna till att de började använda sig av sociala medier, är att de vill finnas 

och möta medborgarna där de finns. Enligt den fatiska teorin kan detta påstående 

översättas till att de vill hålla ännu en kanal öppen. För att titta närmare på detta 

kommer jag i min analys börja med att återknyta till Malinowskis fyra fatiska 

observationer. Först menar han att språket än ett handlande verktyg i fatisk 

kommunikation, framför olika sociala kontexter och överföring av tankar. Detta 

stämmer till viss del i fråga om Uppsala och Tierps förhållningssätt till sociala 

medier. Genom att visa en aktiv närvaro på de olika sociala forumen visar de en vilja 

att just hålla kanalen öppen. De finns där och gör det för att de vill ”vara där 

medborgarna är”. Kommunikationen är rak och har som syfte att visa närvaro och 

tillgänglighet, och har inte som syfte att sprida tvetydlighet eller budskap med 

svårtolkad mening. När det, som i det här fallet, handlar om en offentlig verksamhet 

som kommuner så är den primära tanken att förenkla och förlänga möjligheten till 

medborgardialog. Att hålla kanalen behöver i det här fallet inte vara någonting dåligt 

eller ytligt, utan snarare en vilja att vara tillgänglig. Kommunen finns där för 

medborgarna och kommunikationen ska anpassas därefter. 

Den andra observationen menar att det gemensamma för fatisk kommunikation är 

att utbytet består till störst del av vad som händer rent språkligt. Detta poängterar 

alltså vikten av vad kommunerna faktiskt uttrycker på sina respektive sociala 

medium. All den kommunikation som sker har rent språkligt som uppgift att 

informera och ska betraktas som medborgardialog rent generellt. Detta visar även 

vikten av språklig och informativ närvaro vid användandet av ett socialt medium, 

om utbytet avstannar så gör även själva grundtanken med mediet det. Även fast den 

information som sprids via Facebook och Twitter av kommunerna har samma 

informativa värde, så är det viktigt att den rent språkligt är kontinuerlig. Detta kan ju 

i sig betraktas som fatiskt, men det poängterar också vikten av fatisk kommunikation 

för att både visa närvaro och för att hålla kanalen öppen. 

Den tredje observationen fortsätter i ovanstående spår och menar att ordens 

betydelse är av mindre vikt än den fatiska närvaron. Även detta stämmer endast 

delvis i fråga om kommunernas kommunikation i de sociala medierna. Då själva 

syftet med deras närvaro vid sociala medier är att det ska vara en förlängning av den 

mer traditionella medborgardialogen, så kan inte ordens betydelse sakna mening. 

Det ska snarare betraktas så att det är närvaron som är fatisk, och inte själva 

kommunikationen. Den dialog som förs har ett informativt syfte och behandlas som 

en ny och effektiv kanal där man har möjlighet att nå ut till fler grupper av 

medborgare. Där av kan inte den kommunikation som förs av kommunerna 
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betraktas som fatisk då medborgardialog har ett informativt och inte som syfte att 

hålla kanalen öppen. Detta kan även motsägas av det faktum att det inte är 

kommunen som nätverkar och aktivt söket kontakt på sociala medier. De är snarare 

där för att hålla kanalen öppen och ge medborgarna möjligheten att nå dem via ännu 

en kanal, vilket gör själva närvaron fatisk och inte kommunikationen. Man kan även 

betrakta själva meddelandet som fatiskt även fast inte själva informationen är det, då 

den information som sprids i regel går att finna även på kommunernas egna 

hemsidor. Ett exempel på detta är de jobbannonser som läggs ut på Facebook och 

Twitter. Dessa jobbannonser går även att återfinna på hemsidorna, då även mer 

detaljerade, men de läggs ut på de sociala medierna för att visa att kanalen där även 

är öppen för att informera om nya jobbtillfällen. Själva informationen att det finns ett 

ledigt är inte att betraktas som fatiskt, men själva meddelandet som bär 

informationen kan betraktas som fatiskt.  

Den fjärde observationen menar att den sociala funktionen finns för att komma över 

en konstig eller otrevlig spänning som orsakats av tystnad, eller för att skapa en mer 

social stämning och ett mer personligt förhållande mellan människor. För både 

Uppsala och Tierps kommun betraktas det som en självklarhet att befinna sig där 

medborgarna är vilket också leder till att man som kommun får vara beredd på 

kommunikativa och sociala förändringar som kan komma att påverka 

medborgardialogen. När Uppsala kommun använde sig av Twitter som komplement 

till en av sina kampanjer fick den fler gånger större genomslagskraft än vad 

kommunen tidigare var van vid. Detta bevisar hur vårt sätt att kommunicera har 

förändrats och hur kommunerna måsta anpassa sig efter det. Att kalla det vid en 

”pinsam tystnad” eller ”social spänning” kanske är att överdriva, men det visar att 

det tidigare har fattats en kanal som möter vårt sätt att kommunicera och söka 

information idag. Att som kommun ansluta sig till ett socialt medium skapar man en 

mer direkt, och faktiskt kanske mer social, stämning, när de visar viljan att möta 

medborgarna på deras egna kommunikativa villkor. För att försäkra sig om att 

bibehålla en kontinuerlig medborgardialog bör man inte bara resonera på sättet 

”vara där medborgarna är”, utan även aktivt hålla sig uppdaterad om var 

medborgarna själva väljer att kommunicera och integrera denna kanal i den 

befintliga planen för kommunikation. Om man som kommun idag väljer att bortse 

från den stora makt de sociala medierna besitter idag, kommer det med stor 

sannolikhet uppsåt en tystnad från medborgarna.  

Då dessa båda kommuner anser att sociala medier har en stor genom slagskraft i 

arbetet med medborgardialog och spridandet av nyheter, betyder det då att de 

anpassar sina meddelanden till mer fatisk form för att lättare nå ut till sina 

medborgare. Detta är en av de viktigaste sakerna med att som organisation börja 

kommunicera på ett socialt medium, man anpassar meddelandet efter mottagaren 
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istället för att anpassa det efter organisationen. Om innehållet i sociala medier 

anpassa efter vad medborgarna vill ha så understryks det hur fatiska teknologier 

baseras på användarbaserade sociala forum. Detta kan också betraktas som en 

förändring från det traditionella till det moderna. Det moderna samhället är ett mer 

användargenererat sådant som präglas av en tvåväga kommunikationskanal. Och att 

”hålla kanalen öppen” gäller ju då för båda parter, det är inte bara medborgaren som 

måste arbeta för att hålla kanalen öppen till sin kommun. Kommunen måste även 

den aktivt följa den förändring som finns i vårt kommunikativa och social beteende. 

Där vi socialiserar och kommunicerar, det är där vi lättast nås.  

Från att utläsa från de positiva kommentarer de båda kommunerna har fått 

angående sin närvaro på sociala medier, så ser även medborgarna social medier som 

en ny och mer tillgänglig kontaktkanal. Social medier är mer anpassade för den typ 

av socialt umgänge som vi blivit vana med idag, och ger alla en möjlighet att komma 

till tals. Precis som moderniteten menar är vi idag mer oberoende av tid och rum i 

våra sociala relationer. Att anpassa sig efter kommunkontorets öppettider för att 

framföra en idé eller ett klagomål, känns långt bort för många av oss då vi har blivit 

vana och anpassat vår livsstil utifrån de möjligheter vi har på internet. Allt från 

bankärenden till att beställa blommor och mat är idag självklarheter.  

Uppsala kommun har använt sociala medier sedan våren 2009 utan att ha riktlinjer 

eller strategi för användandet, vilket också är ett argument för att kanalen är fatisk. 

De finns där och använder Facebook och Twitter för att visa att de finns och för att 

just hålla kanalen öppen. Det som skrivs och informeras om är inte av lika stor vikt 

som det faktum att de finns där medborgarna är. För kommuner har det nästintill 

blivit ett måste att befinna sig på ett socialt forum och man vill fortsätta att just hålla 

kanalen öppen och gynna relationen. De mer traditionella informationsverktygen 

som stormöten, har inte samma genomslagskraft jämfört med de nyheter som sprids 

via social medier. Tierps kommun har däremot använt sig av sociala medier sedan 

sommaren 2010 och har hela tiden arbetet utifrån en speciellt framtagen strategi för 

sociala medier. Dock så är båda kommunerna mycket nöjda med hur arbete med 

sociala medier har fungerat, även fast att de har haft olika tillvägagångssätt i hur 

man påbörjade detta arbete.    

Både Uppsala och Tierps kommun väljer idag att kombinera traditionella kanaler och 

sociala medier, vilket blir en övergång från det traditionella till det moderna, något 

som görs genom användandet av fatiska teknologier. Sättet att kommunicera 

anpassas mer efter hur människor utvecklat sitt sätt att skapa sociala relationer, att 

socialisera oberoende av tid och rum. De båda kommunerna står med en fot i det 

traditionella samhället och en i det moderna. Då det endast är Uppsala som 

använder sig av två olika typer av sociala medier, så går det inte att göra någon 

skillnad i hur kommunerna förhåller sig till båda dessa medium. Dock gör Uppsala 
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skillnad i hur man använder de båda kanalerna. I frågan om medborgardialog kan 

man utifrån de svar de gav vid intervjun, anta att Facebook bättre lämpar sig för 

frågor, svar och diskussioner, och Twitter är ett bättre verktyg för att informera och 

länka vidare till annat material som pressmeddelanden och lediga jobb. Twitter 

lämpar sig även för att göra spaningar och analyser. De båda fyller alltså olika syften 

och fungerar bra i kombination och han ses som komplement till både varandra och 

till mer traditionella kommunikationskanaler. De båda kommunerna återkommer 

hela tiden till hur sociala medier är en förlängning av deras respektive webbplatser 

och traditionell medborgardialog. En tydlig skillnad i hur de arbetar med social 

medier är att Tierp använder sig endast av Facebook för att svara på frågor, 

diskutera, annonsera ut lediga jobb, pressmeddelanden och annan information, 

medans Uppsala har valt att göra skillnad på de båda medierna och skiljer på vilken 

information som ska delas på Facebook och vilken som ska delas på Twitter. 
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8. Diskussion  

Som jag skrev i min inledning, och kan dra som slutsats efter att ha gjort analysen, så 

är det faktiskt viktigt att som kommun idag vara en del av ett socialt medium och 

integrera denna kanal i det övriga kommunikationsarbetet. Men det är inte bara 

kommuner som måste anpassa sig efter den mer fatiska kommunikationskulturen vi 

är på väg in i. Vi, som både människor och medborgare, är den största anledningen 

till de kommunikativa förändringarna som pågår. Våra relationer håller på att 

anpassas till att underhållas i mer komprimerat format där vi genom endast korta 

textrader kan hålla kontakten med nära och kära.  Sedan de sociala medierna har 

kommit att bli en sådan stor del av våra liv så har även vårt sätt att kommunicera och 

integrera förändrats och vi har flyttat en stor del av vår sociala integration dit. Vi 

söker information på internet och stället frågor på forum istället för att gå direkt till 

källan, det är lättare för oss att gå in på kommunens hemsida istället för att besöka 

kommunkontoret. Har vi kritik skriver vi inte längre i samma utsträckning en 

insändare till en tidning, vi skriver istället inlägg och kommentarer på bloggar, 

sociala medier och webbsidor. 

Men hur ska man som kommun ställa sig till dessa förändringar och den snabba 

utvecklingen? Då kommuner har en lång tradition av att kommunicera med sina 

medborgare genom möten och skriven korrenspondens, så bör kommunerna innan 

de väljer att ansluta sig till ett socialt medium besluta om hur man ska integrera den 

nya kanalen till de redan befintliga. Det är även viktigt att besluta om man ska 

använda sociala medier som rent informativa kanaler för medborgardialog, eller om 

de ska vara en del av kommunens marknadsföring. Då det inte finns vinstdrivande 

syften bakom en kommuns användning av sociala medier bör det finnas andra 

tydliga syften och motivationer till varför sociala medier är viktiga för verksamheten. 

Det är ett faktum att sociala medier är en stor del i vårt sätt att kommunicera idag 

och detta är någonting som både Uppsala och Tierps kommun har förstått och 

fastställt. Frågan blir då snarare om de gör det av rätt anledning, för att de vill 

utveckla medborgardialogen på den nya kommunikativa arenan och ta steget in i 

moderniteten, eller om de använder sociala medier bara för att det idag ses som en 

självklarhet? I frågan om Uppsala och Tierps kommuner så är det tydligt att vill vara 

med och utveckla den nya generationens medborgardialog. Men om man vidare ska 

tolka begreppet ”vara där medborgarna är” som ett strategiskt motiv eller som den 

enda anledningen till att vistas på ett socialt medium, kommer både tid engagemang 

att avgöra. Det är inte tänkbart för en kommun att vara en del av ett socialt medium 

utan att föra en dialog och sprida information där, och det är även det som kommer 

visa om kommunen ifråga har anslutit sig av de rätta anledningarna. För oavsett om 

organisationen är vinstdrivande eller inte så är det mest primära flödet av 

information. Om informationsflödet upphör så upphör även dialogen och intresset. 
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För kommunerna är det en fråga om engagemang och resurser, om inte detta finns så 

kommer heller inte det positiva bemötandet att göra det.  

I frågan om offentlighandling så ansåg både Uppsala och Tierps kommun att detta 

inte var ett problem eller någonting som skulle ha hindra dem att börja använda sig 

av sociala medier. Detta skiljer sig dock en hel del emot den undersökning som SKL 

genomförde, där det framkom att oklarhet av det juridiska läget gjorde att många 

valde att avstå från att börja använda sociala medier. Uppsala kommun ansåg att den 

information som finns på Facebook och Twitter ska behandlas som all övrig 

information som inkommer till kommunen. Självklart leder detta synsätt till att 

frågan inte problematiseras i någon större utsträckning. Det svåra i avgörandet är 

snarare en kombination av mängden inkommen information och värderingen av 

den. Som jag konstaterade i min analys så är sociala medier ett fatsikt medium där 

själva kommunikationen i regel är av mindre betydelse än själva närvaron. 

Paradoxalt nog gör det det nästan ännu mer svårtolkat, vem värderar informationen 

på ett korrekt sätt. Dock är det nog av allmän uppfattning att majoriteten av den 

information som delas på Facebook och Twitter mest är för att just hålla kanalen 

öppen, den är fatisk och väger troligtvis inte tungt i frågan om värdering. För som vi 

nu vet så är det inte vad som sägs som är det viktiga, utan snarare att det faktiskt 

sägs någonting överhuvudtaget.  

Självklart är det enklast sättet att ha riktlinjer angående detta, så att inte beslutet 

grundas på individuella värderingar. Men det bör även vara en kombination av 

riktlinjer och sunt förnuft som avgör vad som ska bli offentlighandling och inte, när 

man talar om sociala medier. Frågor som berör öppettider och andra mer allmänna 

frågor är inte lika självklara att diarieföras som frågor som berör verksamheten, 

klagomål etc. Detta är även det sätt som de båda kommunerna har valt att arbeta på, 

vilket gör att de heller inte ser några svårigheter i att förhålla sig till vad som ska bli 

offentlighandling och inte. 

För att sammanfatta de mest primära punkterna en kommun bör ha i en strategi så är 

syfte och motivering, resurser, riktlinjer i fråga om handlingsoffentligheten, det fyra 

punkter som bör tydliggöras för att skapa och bibehålla ett kontinuerligt 

informationsflöde och ett märkbart engagemang från kommunens sida. Det finns en 

mängd möjligheter för kommuner i deras arbete med sociala medier och om detta 

sköts på rätt sätt så kan kommuners närvaro där leda till att dess medborgare blir 

med engagerade och aktiva i kommunens arbete och beslutstagande.  
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9. Slutsats  
Anledningen till att Uppsala kommun och Tierps kommun har valt att närvara vid 

sociala medier är för att de ser det som en ny kanal att kommunicera med sina 

medborgare. De själva uttrycker det som att de vill vara där deras medborgare är. 

Genom att kommunicera med hjälp av sociala medier visar de engagemang och en 

vilja till närvaro. Själva närvaron både förenklar och förlänger möjligheten till 

medborgardialog, utbytet blir tvåväga och kommunikationen är rak genom det 

fatiska syftet. 

De båda kommunerna har idag även egna webbplatser, och ser de sociala medierna 

som en förlängning av dessa webbplatser. Kommunikationen på webbplatsen och 

det sociala mediet skiljer sig dock både i den information som delas och i själva 

syftet. Den information som delas på ett social medium ska anpassas efter 

mottagaren, alltså skapas innehållet i sociala medier efter vad kommunens 

medborgare vill ha. Kommunerna använder sociala medier för att sprida nyheter, 

viktig information, lediga jobb och pressmeddelande, och allt kommer i ett 

komprimerat format. 

Kommunernas respektive webbsidor fungerar som kommunala samlingsplatser där 

all relevant information finns för kommunens invånare, medans de sociala medierna 

istället ses som kommunikativa forum där själva närvaron är nästintill viktigast. Det 

ger även medborgarna en möjlighet till att direkt kommentera och påpeka 

kommunens arbete. Det är även ett faktum att kommunerna genom sin närvaro i 

sociala medier når ut till fler individer än vad de gör genom att endast förmedla 

nyheter genom hemsidan. Genom att vara en del av ett socialt medium breddar man 

som kommun sin kommunikativa grund och har ännu en möjlighet att nå ut till sina 

medborgare. 

Det en kommuns strategi för sociala medier bör innehålla är ett tydligt syfte till 

närvaron och vilken typ av information man ska använde mediet till att sprida. Utan 

ett tydligt syfte kan ett socialt medium komma att behandlas som övriga 

kommunikationskanaler och istället då göra mer skada än nytta. Det måste även 

finnas resurser för att hantera denna kanal och tydliga bestämmelser om hur man 

ska förhålla sig i olika juridiska lägen. Genom att ha ett kontinuerligt 

informationsflöde visar kommunen vilja till närvaro och dialog, vilket bör vara de 

yttersta målen för vilken offentlig verksamhet som helst på ett socialt medium. 
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Bilagor  
Intervjufrågor  

1. Berätta om ditt arbete på Tierps kommun? 

2. När började ni använda Facebook, och av vilken anledning? Fanns det ett 

syfte med att starta en Facebook-sida? 

3. Har ni någon strategi eller något mål med ert arbete med Facebook? Om inte, 

hur skulle en strategi för användandet av sociala medier kunna hjälpa er i ert 

arbete? 

4. Vem sköter idag kommunikationen via Facebook? Vem/vilka är det som 

skriver inlägg? 

5. Hur fungerar Facebook som kommunikationsverktyg för er idag? 

6. Hur har bemötandet från kommunens invånare varit? Vad anser du om 

mottagandet av era inlägg, kommentarer osv.? 

7. Har ni genomdrivit några kampanjer eller liknande på Facebook? Om ja, har 

såg mottagandet ut. Om nej, är det någonting ni skulle kunna tänka er i 

framtiden? 

8. Vilka är svårigheterna med att använda sig av Facebook som 

kommunikationsverktyg? Med tanke på handlingsoffentligheten, sekretess, 

personuppgiftslagen och stötande innehåll i kommentarer. 

9. Kommer ni fortsätta använda er av Facebook i framtiden? 

10. Hur planerar ni att utveckla ert arbete med sociala medier?  

11. Hur resonerar ni kring sociala medier i er kommunikationspolicy? 

 

 

 


