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Abstract: Facebook in the Public Sector 
- qualitative interviewstudy with The Swedish maritime Administration, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, 

the Swedish prison and Probation services and the municipality of Katrineholm about their precense on Facebook. 

In my bachelor’s thesis I have studied how three government authority and one municipality uses 
or don’t use Facebook in their communication towards the citizens. I have chosen to study four 

different cases, to see if there are any significant similarities or differences between how the 
different services are working with their communication. I have chosen to explore my cases 

through semi-structured qualitative interviews, where I met communications officers of every 

organisation face to face. 

I have found out that there is not one right way to communicate through Facebook, every 

organisations decisions must be based on their own mission, aims and objectives. And I have seen 
that both the transmitter and the receiver need to mature into the new acting of this new channel - 

Facebook.  

Keywords: Facebook, Public Sector, public Communication, social media, municipality 

administration 

 

 

Sammanfattning: Facebook i offentlig sektor  
– en kvalitativ intervjuundersökning med Kriminalvården, Sjöfartsverket, SMHI och Katrineholms kommun om deras närvaro 

på Facebook. 

Syfte: Syftet med min uppsats är att få en bild av vilken roll Facebook kan spela i den offentliga 
kommunikationen.  Jag vill också få en bild av om den nya kanalen påverkar kommunikationen och 
interaktionen mellan den offentliga sektorn och medborgaren och om detta i förlängningen kan 
påverka det demokratiska samtalet.  

Metod: Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomförda med kommunikatörer på tre statliga 
myndigheter och en kommun, Kriminalvården, Sjöfartsverket, SMHI och Katrineholms kommun. 

Resultat: Jag har i min uppsats sett att det inte finns ett rätt eller fel sätt att kommunicera via 
Facebook, utan att varje organisation måste utgå från sina uppdrag, förutsättningar och mål. Jag har 
också sett att det idag finns en omognad hos både sändare och mottagare i att hantera den nya 
kanalen och att det är en bit kvar innan Facebook känns som en självklar mötesplats mellan den 
offentliga sektorn och medborgarna. 

Nyckelord: Facebook, Sociala medier, Offentlig kommunikation, offentlig sektor, myndighet 
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1 Inledning 

1.1 Facebook i offentlig sektor 
En ny kanal har gjort sitt intåg i medielanskapet. Eller ny föresten, Facebook har funnits sedan 

2004, men det är först på senare år som den har nått de stora massorna. Idag finns nästan hälften av 

alla svenskar och många företag och organisationer på Facebook.1 Facebook bygger till stor del av 
användarnas profiler, som knyts samman till olika nätverk inom vilka interaktionen sker.2 Det 

innebär bland annat att användaren har makten över vilken information de vill ta del av – genom att 

gilla ett företags eller organisations sida. Användaren har också lika stora möjligheter som stora 
organisationer att dela och sända information.  

Många frågor har väckts under mitt arbete, till exempel funderar jag kring vilken funktion Facebook 
har: är det en egen företeelse eller är det bara ännu en kommunikationskanal att jämföra med 

telefon, mail och brev? Hur ska den offentliga förvaltningen se på syftet med att använda 

Facebook? Är det en väg för kunder och intressenter att komma med synpunkter och idéer – att 
föra dialog eller ett sätt för offentlig sektor att uppfylla sitt serviceuppdrag? Utifrån detta blir den 

naturliga frågan: Vilka krav ställer det nya medielandskapet på den strategiska kommunikationen, 

när de grundmodeller som vi kommunikatörer arbetar utifrån ställs på ända? Eva-Lena Jonsson på 
SMHI sätter i vår intervju fingret på en del av utmaningen när hon säger:  

” Som kommunikatör är man ju ganska rustad för planerad kommunikation, man har en idé om 
hur det ska göras och hur det ska läggas upp. Här (i sociala medier) är man en del i en process 
som hela tiden förändras och som inte är styrbar på det viset. 

Mina funderingar har också kretsat kring hur Facebook kan påverka det demokratiska samtalet: Vad 
händer med maktförhållandet i samhället när det blir lättare att göra sin röst hörd och sprida den 

genom ett medium som har en potentiell målgrupp på hälften av den svenska befolkningen?3 Hur 

påverkas massmedia, ruckas deras informationsmonopol när det finns andra kanaler för att nå ut 
och ge sin syn på saken och hur möter de detta? Vilken påverkan kan en opinion som växer på 

Facebook ha på den politiska nivån? Thomas Selig, informatör i Katrineholm, är liksom jag 

övertygad om riktningen:  

” Jag tror att chansen att sociala medier inte påverkar vår demokrati, är obefintlig. Det är klart att 
vi kommer att gå mot en direktare form av demokrati. 

I mitt uppsatsarbete har jag hela tiden utgått från min yrkeserfarenhet, dels som kommunikatör på 

en statlig myndighet, men också som marknadsförare på ett snabbväxande företag. Det har 

                                                        

1 Findahl, Olle. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 8. 
2 Nationalencyklopedin på internet: www.NE.se/Facebook. (hämtat 2011-12-20) 
3 Findahl, Olle. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 18. 
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inneburit att jag till viss del har skrivit för att läsas av personer som arbetar med sociala medier som 

en del av sin vardag.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att få en bild av vilken roll Facebook kan spela i den offentliga 

kommunikationen. Jag vill undersöka detta genom att göra fallstudier kring hur Kriminalvården, 
Sjöfartsverket, SMHI och Katrineholms kommun använder eller inte använder Facebook i sin 

kommunikation och hur de resonerar kring det.  

I min huvudfråga finns två ingångar: Den ena ingången är mer teoretisk och handlar om 

myndigheters och kommuners roll i samhället och hur kommunikation via Facebook kan stödja 

deras mål och uppdrag. Jag vill också få en bild av om den nya kanalen påverkar kommunikationen 
och interaktionen mellan den offentliga sektorn och medborgaren och om detta i förlängningen kan 

påverka det demokratiska samtalet.  

Den andra ingången i min undersökning är mer praktisk och handlar om att utforska olika sätt att 

arbeta med sociala medier – för att se om det finns mer framgångsrika strategier och 

tillvägagångssätt.  

Min undersökning kan sägas utgå från frågeställningarna: 

Kan Facebook vara en bra kanal för kommunikation i offentlig sektor? 

• Hur stödjer en närvaro på Facebook den offentliga sektorns mål och uppdrag och hur 
påverkas kommunikationen?  

• Finns det arbetssätt eller kommunikationssätt som är mer framgångsrika och som kan delas 

för att ge andra organisationer råd på vägen?
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2 Teori och tidigare forskning 
Det finns inte mycket forskning som rör det offentliga samtalet i sociala medier. 

Därför har jag i min teorigenomgång utgått från demokrati och offentliga 

förvaltningars uppdrag, teorier kring det offentliga samtalet med delaktighet och 

förtroende som viktiga pusselbitar samt webbens förutsättningar för interaktivitet och 

kommunikation.  

2.1 Det offentliga samtalet: öppenhet och förtroende 
All offentlig förvaltning omfattas av offentlighetsprincipen, som enligt Regeringen är en av 

hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. 

” Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i myndigheternas verksamhet skapar garantier mot 
maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Myndigheternas verksamhet angår oss alla. 
Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad 
myndigheterna själva väljer att informera om.4  

Offentlighetsprincipen innebär alltså att den offentliga förvaltningen ska ske i öppna former. I 

dagligt tal används ord som transparens, öppenhet eller insyn för att beskriva vad denna princip ska leda 
till. Några av de viktigaste inslagen i offentlighetsprincipen är: att beslutande församlingars 

sammanträden är offentliga och att alla handlingar som kommer in eller skickas ut från en 

förvaltning (till exempel brev, beslut och utredningar) kan lämnas ut, om de inte omfattas av 
sekretess. 

I Sverige finns ca 500 statliga myndigheter och 290 kommuner.5 Enligt Förvaltningslagen, som styr 
de statliga myndigheternas verksamhet, ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd, 

och annan hjälp i frågor som rör dess verksamhetsområde.6 Den nya Kommunallagen, från 1992, 

reglerar inte på vilket sätt kommunen ska förse medborgarna information.7  

Medborgarnas förtroende är enligt Regeringen en av förutsättningarna för den offentliga sektorns 

verksamhet:   

” Myndigheterna ska iaktta saklighet och opartiskhet och måste ha en hög grad av integritet för 
att inte låta sig obehörigen påverkas. Regeringen vill värna denna integritet. Gränsen mellan 
politik och förvaltning ska vara tydlig och det ska vara lätt att utkräva ansvar. Medborgarna ska 
ha förtroende för och känna tillit till sina myndigheter. Medborgarna ska t.ex. kunna lita på att 
myndigheterna leds professionellt och att deras information är saklig och korrekt.8 

                                                        

4 Regeringens hemsida: www.regeringen.se (offentlighetsprincipen) Tillgång 2011-11-08. 
5 Statistiska centralbyrån: www.scb.se. (Det allmänna myndighetsregistret// Det allmänna kommunregistret), Tillgång 2011-10-20 
6 SFS 1986:223. Förvaltningslag, Stockholm: Justitiedepartementet 
7 SFS 1991:900. Kommunallag, Stockholm: Justitiedepartementet 

8 Prop. 2009/10:175: Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. Stockholm: Socialdepartementet. s. 38f. 
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Regeringen har i samma proposition också varit tydlig med att den offentliga förvaltningens 

informationsverksamhet ska ligga inom ramen för förvaltningens instruktionsenliga uppgifter eller 

ske utifrån särskilda regeringsuppdrag. Förvaltningen ska också värna sin opartiskhet och inte 
bedriva opinionsbildning eller företräda särintressen inom sitt verksamhetsområde. 

2.1.1 Ett nytt samhälle växer fram 
Under de senaste femtio åren har ett nytt samhälle vuxit fram, det postmoderna samhället. Det finns 

ingen entydig definition av begreppet postmodernitet, men det brukar associeras med begrepp så 

som: globalisering, tjänstesamhälle, informationssamhälle, massmedia och medieteori. Många av 
begreppen signalerar information, kommunikation och öppenhet. Ändå finns det teoretiker, som till 

exempel Haabermas och Sennet, som hävdar att det finns stora problem med offentligheten i det 

postmoderna samhället. 9 

I det moderna Sverige styr marknadskrafter och ekonomi många politiska beslut. Kommuner och 

myndigheter verkar på en konkurrensutsatt marknad vilket ställer nya krav på deras 
kommunikation. Alla medborgare har tillgång till oändliga mängder information som hela tiden 

förutsätter en sållning och tolkning för att skapa förståelse kring vad som förväntas av oss och hur 

vi kan få del av den service vi har rätt till från den offentliga sektorn.  

Den tyska filosofen Jürgen Habermas tankar utgör grunden för många teorier kring det offentliga 

samtalet. Hans idealbild av samhället är den ”borgerliga offentligheten”, som utgår från 1700-talets 
cafékultur.10 I den kulturen anser han att det fanns utrymme för en inkluderande, resonerande och 

öppen diskussion om gemensamma angelägenheter, så att tankar och idéer kunde dryftas och de 

bästa argumenten segrade och formades till en allmän opinion.  

Habermas delar också in samhället i olika sfärer: Den offentliga sfären, som är den offentliga makten, 

staten men också den offentlighet där privatpersoner samlas till diskussion. Den privata sfären som 
dels är den marknad där privatpersoner köper och säljer, men också det verkligt privata, familjen. 

Detta kallar han intimsfären. Hans kritik mot dagens samhälle ligger dels i att han anser att de tydliga 

gränserna mellan dessa sfärer har luckrats upp. En konsekvens av detta blir enligt Habermas att de 
upplysta diskussionsarenorna blir färre, och att medborgarna drar sig undan från det offentliga 

samtalet. 

2.1.2 Offentlig kommunikation 
Lena Andersson, som har lång erfarenhet som informationschef i offentlig sektor, beskriver i boken 

Kommunikationens villkor, den offentliga kommunikationen som en process med två funktioner. Dels 
som en del i det demokratiska samtalet där det förs en angelägen debatt mellan politiker och 

                                                        

9 Olsson i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 72f. 
10 Habermas i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 73f. 



 Facebook i offentlig sektor 
2. Teori och tidigare forskning 

 
 

 10 

medborgare, men också med funktionen att ge oss medborgare kunskap och vägledning om 

samhället: dess service, planer och utveckling.11  

Kommunikationsforskaren Bertil Flodin definierar, i samma bok, begreppet samhällskommunikation 

som en verksamhet som syftar till att identifiera, etablera, utveckla, samt eventuellt avveckla 

relationer och dess omgivning. Detta skiljer sig enligt honom både från det politiska 
opinionsbildandet och från massmedias bevakning. Han menar att de offentliga organen inte bara 

ska föra ut information till sina intressenter, utan också underlätta initiativ till dialog och 

upprätthålla en fortlöpande dialog.12 

Den offentliga kommunikationens utveckling 

I början av förra seklet skedde den offentliga kommunikationen helt ur myndighetens perspektiv. 
Målet var att förmedla fakta, genom att informera medborgarna om deras rättigheter och 

skyldigheter, utifrån fattade beslut. Det fanns ingen vilja att skapa aktivitet bland medborgarna.13 

Detta påverkade naturligtvis myndigheternas språkbruk. Språkforskaren Ulf Teleman konstaterar 
1979 att: det offentliga språket är statens språk: Staten är opartisk, står över de enskilda 

medborgarna, solidariserar sig inte särskilt med någon av dem. Den måste därför tala med anonym 

tunga/…/och det personliga tilltalet är olycksfall i arbetet.14 

I slutet av 1900-talet började allt fler organisationer inom den offentliga sektorn se till 

medborgarnas behov. Ett av målen för verksamheten blev att erbjuda god service. I och med detta 
blev också kommuner och myndigheter intresserade av att få en bild av medborgarnas åsikter och 

synpunkter kring verksamheten. Organisationerna började också kommunicera med medborgarna 

inför beslut, för att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare och medborgare. Detta ledde till en 
utveckling av språkbruket, som språkforskaren Eva Mårtensson berättar om i boken Hej, det är från 

försäkringskassan.15 Hon pekar på att myndigheterna, som tidigare använt sig av ett opersonlig 

anonymiserat språk (kanslisvenskan) började tala direkt till medborgaren. Författaren ser också en 
tydlig utveckling av en övergång mot ett mer personligt tilltal, där språkbruket närmar sig det 

familjära. Samtidigt påpekar hon att det inte uppstår någon verklig kontakt, eftersom myndigheten 

fortsätter att vara opersonlig och osynlig i texten. Det är tydligt att sändaren står i ett 
maktförhållande till mottagaren och detta begränsar möjligheterna till verklig kommunikation. 

Myndigheternas ändrade språkbruk bidrar, enligt Eva Mårtensson, till att myndigheterna tog steget 
från den offentliga sfären in i medborgarnas privata sfär, som tidigare varit förbehållen familj och 

vänner. Utvecklingen bidrar, enligt författaren, till att luckra upp de klara gränser som tidigare 

funnits mellan de olika sfärer som Habermas talar om: den intima, privata och offentliga sfären.  

                                                        

11 Lena Andersson i: Larsson I. & Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 24. 
12 Bertil Flodin Larsson I. & Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 29. 
13 Bergström B. mfl. 2004. Medieboken: Information och reklam. Malmö: Liber ekonomi. s. 50f. 
14 Eva Mårtensson i: Löfgren O. (red). 1988. Hej, det är från försäkringskassan! Informaliseringen av Sverige. Stockholm: Natur 
och Kultur. s. 106. 
15 Eva Mårtensson i: Löfgren O. (red). 1988. Hej, det är från försäkringskassan! Informaliseringen av Sverige. Stockholm: Natur 
och Kultur. s. 126f. 



 Facebook i offentlig sektor 
2. Teori och tidigare forskning 

 
 

 11 

Lena Andersson, berättar om 1990-talets professionalisering av det offentliga 

kommunikationsarbetet: då informationsavdelningarna växte, samtidigt som den offentliga 

verksamheten fick kundfokus. De strategiska och utförande informatörsuppgifterna separerades till 
olika funktioner. Informatörerna fick en ny roll, som tolk mellan förvaltning och medborgare och 

deras arbete innebar ofta att förklara verksamheten utifrån experters underlag. Den offentliga 

sektorn producerade stora mängder informationsmaterial och broschyrer, som i viss mån ersatte 
den personliga medborgarkontakten.16 

Den offentliga sektorn har en informations- och serviceskyldighet, som ofta uppfylls genom en 
enkelriktad kommunikation, till exempel informationsmaterial och hemsidor, som kombineras med 

medborgarnas rättighet att begära ut uppgifter kopplat till offentlighetsprincipen. I och med 1990-

talets avreglering av den offentliga sektorn, sköts viss del av samhällets service av privata aktörer. 
Dessa aktörer är företag som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att medborgare 

inte har rätt att kräva insyn och transparens i verksamheten. Många organisationer använder sig av 

omvärldsbevakning och i viss mån dialog för att ta reda på vad allmänheten tycker, så att de kan 
väga in deras åsikter i sina beslut. Webben ger större möjligheter till en mer jämlik kommunikation 

där så att medborgare och förvaltning växlar roll som sändare och mottagare. På så sätt har det 

skapats möjligheter för en maktförflyttning inom det offentliga samtalet.  

I Medieboken finns en modell som visar olika förhållningssätt för den offentliga kommunikationen.17 

(se s 12) I den vänstra delen av modellen visas olika former av envägskommunikation, där sändaren 
(myndigheten) har störst makt över vilken information som förmedlas. Detta balanseras genom den 

lagstadgade offentlighetsprincipen som ger medborgarna rätt att efterfråga information och 

handlingar. I den högra delen av modellen presenteras olika nivåer av dubbelriktad kommunikation, 
vilket också innebär en viss maktförskjutning mellan myndighet och allmänhet. I ett första steg 

genom att myndigheten aktivt informerar sig om medborgarnas behov och frågeställningar, i en än 

mer utvecklad form av kommunikation är myndighetens och medborgarnas roller mer jämställda 
och rollen som sändare och mottagare växlar i en dialogisk form. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

16 Lena Andersson i: Larsson I & Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 18f. 
17 Bergström B. m. fl. 2004. Medieboken: Information och reklam. Malmö: Liber ekonomi. s. 51f 
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Figur 1: Modell kring myndighetskommunikation  

  

  

 

 

  

 

På senare år har den offentliga informationen lånat drag från företagens marknadskommunikation. 
Författarna i Medieboken berättar bland annat hur den offentliga informationens har övergått allt mer 

till att förklara ledningens åtgärder för medborgarna, snarare än att ta reda på vad medborgarna 

önskar.18 Enligt Ehrling, White och Grunig har samhällsinformation och marknadsföring helt olika 
uppgifter och mål. Marknadsförarna väljer ut de marknader som organisationen ska bearbeta, 

informatörerna har i uppgift att skapa dialog med de grupper som kräver uppmärksamhet och 

engagemang från de offentliga organen. Marknadsförarna kan bearbeta marknaden ensidigt, medan 
informatörerna måste försöka etablera symetriska kommunikationsmönster. Marknadsförarna styrs 

av ekonomiska överväganden, medan informatörerna behöver väga in både den politiska 

ledningens direktiv och intressenternas förutsättningar och behov. Enligt dessa forskare kan 
offentlig verksamhet välja att komplettera dessa båda perspektiv, men de kan inte välja bort 

informatörsperspektivet.19 

I boken Varumärken i offentlighetens tjänst, ger författarna ytterligare en bild av hur den offentliga 

sektorns kommunikation har närmat sig företagens marknadsstrategier. Ett tecken på detta är att 

allt fler myndigheter och kommuner använder varumärkesorientering i sin verksamhetsstyrning, så 
att visioner, missioner, kärnvärden och varumärkeslöften blir vägledande i både styrning och 

                                                        

18 Bergström B. mfl. 2004. Medieboken: Information och reklam. Malmö: Liber ekonomi. s. 52. 
19 Bertil Flodin i: Larsson I, Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 31.  
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kommunikation. Ett varumärke byggs enligt 

författarna av tre delar, som beskrivs i 

modellen här intill: Identitet som motsvarar 
företagets självbild. Profil som speglar hur 

företaget vill framstå. Och Image som är hur 

företaget uppfattas av omvärlden. Dessa 
delar tecknas i en modell med tre 

överlappande cirklar, där den del där de tre 

cirklarna överlappar varandra är företagets 
kärna. Författarna hävdar att ett 

varumärkesarbete bör syfta till att göra 

denna del så stor som möjligt, då det är 
grunden för en effektiv kommunikation. 20  

 

2.1.3 Webben ger nya förutsättningar för dialog och delaktighet 
Från webbens barndom på 1990-talet, till webb 2.021, har det skett en snabb teknikutveckling.22  Från 
att e-post och internet var begrepp som endast ett fåtal människor mötte i sin vardag och som ofta 

var kopplade till arbetslivet, är de idag självklara kommunikationskanaler för de flesta.23 I den 

statliga rapporten: Digitala klyftor – förr, nu och i framtiden berättar Anna Andersson att det finns goda 
förutsättningar för att bygga bort de digitala klyftor som finns i Sverige idag. Hon berättar att 

personers användande av internet beror främst på personens utbildningsnivå och att de har ett jobb 

så att de är del i ett socialt sammanhang. Andra faktorer som ålder, kön och etnicitet är mindre 
viktiga. Författaren ser därför ingen anledning att undvika att använda Internet som kanal för att 

kommunicera med medborgarna. 24 

Den nya webben ger stora möjligheter att skapa dialog och delaktighet, men delaktighet och dialog 

skapas inte i kanalen utan i vårt förhållningssätt till den. Kommunikationsforskaren Henry Jenkins 

gör en tydlig avgränsning mellan interaktivitet och deltagande. Han menar att interaktiviteten 
möjliggörs genom mediets tekniska förutsättningar, men att deltagande skapas utifrån sociala och 

kulturella konventioner.25 Sally McMillan är en forskare som inriktat sig på kommunikation och 

interaktion. Hon bygger en modell som utgår från användarkontroll och kommunikationsriktning 
för att mäta interaktivitet på olika webbsidor, hennes modell kallas: Typologi av cyberinteraktivitet 

(se figur 3). 

 

                                                        

20 Dahlqvist, U. & Melin, F. 2010. Varumärken i offentlighetens tjänst. Stockholm: Liber. 
21 Webb 2.0 är ett begrepp som myntades av Tim O’Reilly 2004 och som syftar på nästa generations webbtjänster. 
22 Hamilton, S. Vad är web 2.0? Happiness hemsida: www.happiness.se. Tillgång 2011-11-21. 
23 Findahl, Olle. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 12f. 
24 Andersson, A. 2004. Digitala klyftor – förr, nu och i framtiden. Stockholm: Justitiedepartementet 

25 Henry Jenkins i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 169. 
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I modellen gör Mc Millan en kategorisering kring olika grader av interaktivitet, genom att använda 

begreppen kommunikationsriktning och användarkontroll.  Hon påvisar att en enkelriktad 

kommunikationsriktning innebär att antingen sändaren eller mottagaren tar initiativ till 
kommunikationen. I sin modell visar hon också att ju mer avsändaren släpper på kontrollen över 

kommunikationen desto mer ömsesidig och jämställd blir kommunikationen. I de nya sociala 

medierna finns alla tekniska möjligheter för att föra en ömsesidig dialog, det som kvarstår är då de 
eventuella kulturella och sociala hinder som Jenkins talar om. 

 

Figur 3: Typologi av cyberinteraktivitet, Mc Millan 26 
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ut. 
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Låg Monolog 

Sändaren har kontrollen över 

informationsflödet och skapar innehåll för att 

locka till sig publik eller bygga sitt varumärke. 

Mottaglig dialog  

Sändaren har den viktigaste kontrollen över 

kommunikationen, även om vissa delar öppnas 

upp för en möjlig tvåvägskommunikation. 

 

Den statliga demokratiutredningen anser att webben kan bidra till en positiv demokratiutveckling, 

genom att stärka medborgarnas möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet. Utredarna 

anser dock att webben i nuläget främst använde till att förse medborgarna med information och 
utföra tjänster kopplade till myndigheternas serviceuppdrag. Inte till att bjuda in medborgarna till 

samtal om verksamheten. Utredningen anser att det är viktigt att myndigheterna skapar system för 

att ta del av medborgarnas erfarenheter och synpunkter.27 

När regeringen 2010 gav E-delegationen i uppdrag att utforma riktlinjer för sociala medier var 

medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan av den offentliga sektorns verksamhet en 
viktig utgångspunkt: 

” Några av de förvaltningspolitiska mål som antogs av riksdagen i juni 2010 är att myndigheter i 
större utsträckning ska låta privatpersoner bli delaktiga i policyprocesser och få tillgång till mer 
information. Sociala medier är ett verktyg som myndigheter kan använda för att få till en dialog 
och skapa öppenhet.28  

                                                        

26 Sally McMillan i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 167f. 
27 SOU 2000:1. En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm: Justitiedepartementet. s.128. 
28 E-delegationen. 2010. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0. Stockholm: E-delegationen. s.6. 
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Rolf Hedquist skriver i boken Trovärdighet – en förutsättning för förtroende, om vikten av att dialogen inte 

bara finns för formens skull. Han hävdar att en organisation som lyssnar till allmänheten också 

måste fästa seriöst avseende vid det som sägs. Att uppleva att man får säga sin mening men att den 
inte beaktas är kränkande, vilket naturligtvis skadar trovärdigheten. Förtroende bygger på 

ömsesidighet: att den som talar och den som lyssnar känner respekt för varandra och är beredda att 

ingå i en dialog. Hedquist menar därför att förtroende är en förutsättning för all kommunikation. 29 
Den brittiske sociologen Anthony Giddens menar att dagens institutioner byggs på förtroende snarare 

än på stabila och fasta strukturer. Förtroendekapital har ersatt forna tiders tro på traditioner och 

auktoriteter. Han hävdar att denna förskjutning kommer påverka samhällets maktstrukturer, vilket 
på sikt också förändrar rollerna i vår demokrati.30 

2.2 Facebook 

” Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and 
connected.31 

Facebooks grundtanke är interaktivitet. Det innebär att de sidor som genererar mest aktivitet, genom 
att användarna delar, gillar eller kommenterar innehållet, får högre synlighet. För att lyckas med 

detta krävs att man som sändare bygger en relation med sina fans och att innehållet är 

intresseväckande och engagerande.  

I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier berättar kommunikationskonsulten Lena 

Carlsson om hur sociala medier ställer mottagaren inför ett smörgåsbord av budskap som sänts av 
olika aktörer. Det nya är mottagarens möjlighet att välja att ta del av de budskap som intresserar 

och tilltalar dem och därmed lyssna på de sändare som de valt att ha en relation till. På så sätt faller 

många av de verktyg som tidigare används i planerad kommunikation. För sändaren handlar det om 
att lyssna och att tala till alla som vill lyssna – när de vill lyssna. Så istället för att resonera om 

segmenterade målgrupper ska man som kommunikatör försöka skaffa sig en bild av den tänkta 

användaren och deras behov och intressen. Genom att lyssna och skapa relation kan man attrahera 
fans (de som gillar sidan) och motiverar dem att interagera med det innehåll som förmedlas. Det 

kan tyckas svårt att få igång en livfull dialog, men det går enligt Lena Karlsson, att skapa 

engagemang genom kundservice, tips, rådgivning eller annat innehåll som engagerar läsaren.32 

I flera C och D uppsatser, har studenter tittat på vilka faktorer som gör att användare väljer att 

interagera med företag och organisationer i sociala medier. I uppsatsen: Att gilla eller inte gilla, pekar 
författarna på att användaren gillar ett företags sida för att de vill profilera sig själv i förhållande till 

företaget och för att de faktiskt tycker om företaget. Användarna söker en tvåvägskommunikation, 

                                                        

29 Hedquist, R. 2002. Trovärdighet – en förutsättning för förtroende. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. s.29. 
30 Anthony Giddens i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 91f. 
31 Facebook.com/sv 
32 Carlsson, L. 2009. Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. Göteborg: Kreafon. s. 109. 
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som de tycker att företaget ska ta initiativet till. De tycker också att företaget ska vara aktiva och 

förse dem med aktuell och uppdaterad information. 33 Andra skäl till att gilla företags Facebooksida 

kan, enligt Sandgren och Nilsson vara: Att få specialbehandling (informationsfördelar eller 
ekonomiska fördelar), att skapa identifikation och delad känslomässig anknytning, att bli 

underhållen (ta del av filmklipp, foton och tävlingar) samt att få förtroendefördelar, så som 

kundsupport.34 Barkman och Fridman pekar på att det är viktigt att kommunicera syftet med sin 
närvaro och berätta hur man använder kanalen, att sätta ramarna. 35

                                                        

33 Hallberg, O. & Norén Cermén, S. 2010. Att gilla eller inte gilla, det är frågan. Hur användare förhåller sig till sidor på Facebook. 
Karlstad: Karlstads universitet. 
34 Sandgren, R. & Nilsson, A. 2010. De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook En kvalitativ studie ur 
Facebookanvändarnas perspektiv. Uppsala: Uppsala Universitet 
35 Barkman, F & Fridman, J. 2011. Svenska banker på Facebook? En förtroendestudie utifrån generation Y:s uppfattning. Göteborg: 
Göteborgs Universitet. 
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3 Material och metod  
Här kommer jag att berätta om hur jag har gått tillväga för att utforma och genomföra 

min undersökning. Jag inleder med att berätta om det material jag valt att arbeta med 

och hur jag gått tillväga i mitt urval. Därefter beskriver jag den väg, metod, jag använt 

för att finna svaret på mina frågor. 

3.1 Material 
Min uppsats bygger på en studie av fyra fall: Kriminalvården, Sjöfartsverket, SMHI och Katrineholms 

kommun. Jag har undersökt dessa organisationers arbete med Facebook genom att göra kvalitativa 

intervjuer med informatörer eller informationschef. De fyra intervjuerna beskriver flera intressanta 
perspektiv kring offentliga organisationers närvaro på Facebook. I materialet finns både likheter 

och skillnader i resonemang, strategi och arbetssätt. På så sätt är materialet rikt och mättat.36   

3.1.1 Facebook 
Jag har valt att studera hur offentliga organisationer använder Facebook i sin kommunikation. 

Anledningen till att jag valt att fokusera på just Facebook av alla de olika sociala mediekanaler som 
finns är att:  

• Det är en kanal som har stor penetration i den svenska befolkningen, då hälften av alla 
Svenskar har Facebook idag. 37 

• Facebook är en bred kanal som används av många olika grupper, till skillnad från Twitter 

som främst används av en elitgrupp bestående av politiker, opinionsbildare och personer 
inom media.38 

• Facebook fokuserar på ett mångfacetterat innehåll så som text och budskap, bilder, filmer 

mm. 
• Facebook är en kanal som möjliggör vad Sally McMillan kallar en ömsesidig dialog, där 

sändaren och mottagaren har lika stora möjligheter att sända och ta emot budskap.39 

• Facebook är den kanal som flera myndigheter och kommuner valt som instegskanal i de 
sociala medierna.40 

I undersökningen: Svenskarna och internet 2011 pekar författaren på att hälften av den svenska 
befolkningen är med i något digitalt socialt nätverk, främst Facebook. Andelen som besöker sociala 

nätverk har ökat för varje år och det finns ingen avmattning i sikte. De sociala medierna har idag en 

                                                        

36 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 63. 
37 Findahl, O. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 20. 
38 Findahl, O. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 20. 
39 Sally McMillan i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 167f. 
40 E-delegationen: Enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement. E-delegationens hemsida www.e-
delegationen.se. Tillgång 2011-11-25. // Sveriges kommuner och Landsting: Sociala medier i kommuner landsting och regioner. 
Enkätundersökning genomförd i november 2010 av IPSOS. Sveriges kommuners och landstings hemsida. www.skl.se. Tillgång 
2011-11-25. 
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penetration i hela befolkningen, den yngre målgruppen är högst representerade med 96%. I 

gruppen över 66 år är penetrationen högre än 20%. Enligt undersökningen används de sociala 

medierna till att informera sig om sina vänner eller göra egna statusuppdateringar om var man är 
och vad man håller på med, många gör detta dagligen. Undersökningen visar också att det startas 

olika grupper på Facebook för att diskutera eller mobilisera kring olika frågor. I vissa fall förs här 

även en politisk debatt. 41 

På E-delegationens hemsida presenteras en enkätundersökning om användandet av Sociala medier, som 

genomförts under sommaren 2010 bland 256 myndigheter. Undersökningen visar att: 44 procent av 
de tillfrågade myndigheterna använder sig av sociala medier, medan 11 procent planerar att börja. 

Myndigheterna använder sig främst av Facebook, men det är vanligt att de använder sig av mer än 

ett socialt medium.42  

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting presenterar en annan enkätundersökning 

som visar att strax över 60 procent av kommuner, landsting och regioner använder sociala medier i 
sitt arbete. Dessutom planerar de flesta, som inte redan kommit igång, att påbörja en närvaro. 

Facebook är det sociala medium som används mest. Organisationerna uppger att de använder 

sociala medier främst för att föra dialog med medborgarna och föra ut nyheter, men också för 
omvärldsbevakning och rekrytering.43 

3.1.2 Urval 
I mitt urval har jag fokuserat på organisationer inom offentlig sektor som har en 

informationsavdelning i eller i närheten av Norrköping. Skälet till att jag ville ha en geografisk 

närhet till mina fall är att jag ville göra ”ansikte mot ansikte” intervjuer med mina respondenter. Jag 
utgick från Larson, som säger att: det är svårare att utforska ett sammansatt fenomen, som 

Facebooknärvaro, utan en direkt dialog, genom till exempel e-post- eller telefonintervjuer.44 Vid 

indirekt kommunikation är det också svårare att upptäcka om respondentens svar blir tillrättalagda 
utifrån yrkesnormer eller rådande värderingar.45 

När jag började forma min undersökning ville jag främst undersöka statliga myndigheters 
kommunikation. Men under mitt arbete såg jag att kommuners uppdrag och kommunikation liknar 

de statliga myndigheternas på flera sätt, även om som det finns vissa tydliga skillnader. Den skillnad 

jag tyckte var mest intressant var att den kommunala förvaltningen är en tydligare länk mellan den 
politiska styrningen och medborgarna. Det fick mig att undra om det påverkade deras 

kommunikation och Facebooknärvaro. Därför ville jag addera en kommun till mina tidigare tre fall. 

Jag vände mig först till Norrköpings kommun, men de återkom inte med svar om kring sin 

                                                        

41 Findahl, Olle. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 20. 
42 E-delegationen: Enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement. E-delegationens hemsida www.e-
delegationen.se. Tillgång 2011-11-25 
43 Sveriges kommuner och Landsting: Sociala medier i kommuner landsting och regioner. Enkätundersökning genomförd i november 
2010 av IPSOS. Sveriges kommuners och landstings hemsida. www.skl.se. Tillgång 2011-11-25. 
44 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 65. 
45 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 70. 
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medverkan. Därefter vände jag mig till Katrineholms kommun, som av många lyfts som en 

föregångare inom sociala medier i offentlig sektor.  

Mitt urval grundar sig på geografisk närhet till Norrköping, samt att jag ville ha en variation mellan 

organisationernas mognad i sin närvaro på Facebook, uppdrag och målgrupp. Detta kan presenteras 

enligt nedan: 

Förvaltning/ 
urvalskriterier 

Sjöfartsverket SMHI Kriminalvården Katrineholms 
kommun 

Närvaro på 

Facebook 

Aktiva sen 

januari 2011 

Aktiva sen 

oktober 2010  

Uppstartsskede Aktiva sen 

hösten 2009 

Uppdrag Affärsdrivande Service  
Affärsdrivande 

Myndighetsutövande Service 

Målgrupp Sjöfartskunder 

myndigheter 

Allmänhet 

Myndigheter  

Näringsliv 
Forskarsamhället 

Allmänhet  

Klienter 

Myndigheter 

Allmänhet 

 

3.1.3 Mina fyra fall 
Här nedan ger jag en kort introduktion till de organisationer jag träffat genom att beskriva deras 

uppdrag och ge en övergripande bild av verksamheten. Om du vill ha en mer heltäckande bild 
rekommenderar jag att du besöker organisationens hemsida. 

Kriminalvården 

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård.  

Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska 

brottsligheten och öka människors trygghet. Kriminalvården sorterar under Justitiedepartementet 
och finansieras uteslutande av anslag. 46 

Kriminalvården har en sluten verksamhet, som få personer har en egen relation till. Däremot finns 
det många människor som har åsikter kring Kriminalvårdens verksamhet och uppdrag. 

Kriminalvården anser att de har en viktig funktion i att berätta om Kriminalvård och visa upp sin 

expertroll, samt att rekrytera till kriminalvårdsyrken. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är en statlig myndighet med uppdrag att uppfylla de transportpolitiska målen inom 
sjöfartsområdet: ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Uppdraget ska genomföras 

utifrån kostnadseffektivitet och ökad tillgänglighet samt med hänsyn tagen till säkerhet, miljö och 

                                                        

46 Kriminalvårdens hemsida: www.kriminalvarden.se. Tillgång 2011-09-15.  
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hälsa. Sjöfartsverket sorterar under Näringsdepartementet och finansieras huvudsakligen genom 

avgifter på handelssjöfarten. 47 

Sjöfartsverket har i dagsläget få uppdrag som riktar sig mot allmänheten. Huvuddelen av 

verksamheten syftar till att serva yrkessjöfarten genom farledshållning, isbrytning och service till 

svenska sjömän på internationella vatten. En av de utmaningar Sjöfartsverket ser är att rekrytera 
unga till sjöfartsnäringen i stort och i förlängningen till den egna verksamheten. 

SMHI 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en statlig myndighet som arbetar inom 

fälten: meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi. Myndighetens ska bidra till god 

samhällsplanering, ökad säkerhet och till samhällets miljöarbete. SMHI framställer prognoser och 
varningar samt branschanpassade beslutsunderlag rörande väder, klimat och vattenförhållanden. 

Myndigheten bedriver även olika typer av forskning som rör väder, vatten, klimat och miljöfrågor. 

Målet med SMHIs forskning är att uppfylla samhällets kunskapsbehov samt även förbättra det 
interna arbetet med nya metoder och verktyg.48 SMHI sorterar under Miljödepartementet och 

finansieras av anslag samt kommersiella uppdrag för företag och myndigheter. 

SMHI har en publik verksamhet som engagerar många, i den anslagsfinansierade delen av 

verksamheten vänder de sig främst till allmänheten och andra myndigheter. SMHI bedriver även 

affärsverksamhet där massmedia och företag kan köpa kundanpassade tjänster.  

Katrineholms kommun 

Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor, bland annat 
genom att tillhandahålla service inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.49 

Katrineholms kommuns verksamhet skiljer sig i ganska stor utsträckning från de statliga 
myndigheternas. Dels genom att kommunen har i uppdrag att ge service till alla medborgare inom 

ett visst geografiskt område, men också genom att den politiska styrningen i en kommun är 

närmare förvaltningarnas dagliga verksamhet. Regeringen styr de statliga myndigheterna genom att 
stifta lagar och ge uppdrag, som ska genomföras på lång sikt. Den politiska nivån i en kommun styr 

förvaltningarnas dagliga verksamhet på ett helt annat sätt. I Katrineholm finns en uttalad policy att 

förvaltningarna inte har i uppdrag att föra en dialog med medborgarna. Dialogen ska istället, enligt 
Thomas Selig, ske på den politiska nivån.50 

Jag har inte sett att det har varit praktiskt möjligt att göra en kvalitativ undersökning med fler fall. 
Men jag tror att jag skulle ha fått ännu fler infallsvinklar på mina forskningsfrågor om jag valt att ta 

med ytterligare fall i min undersökning. Om jag istället valt att studera ett enskilt fall utifrån flera 

                                                        

47 Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se. Tillgång 2011-09-20 
48 SMHIs hemsida: www.smhi.se. Tillgång 2011-09-16 
49 Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl.se Tillgång 2011-11-10 
50 Intervju med Thomas Selig, ansvarig för sociala medier i Katrineholms kommun (2011-11-03) 



   
Facebook i offentlig sektor 

3. Material och metod 
 
 

 21 

aspekter hade jag troligtvis fått en mer mångfacetterad bild av hur den organisationen tänker, men 

jag hade inte haft möjlighet att beskriva skillnaderna i tankesätt och agerande. 

3.1.4 Kompletterande material 
För att få en ökad förförståelse kring Facebooknärvaro i offentlig sektor har jag valt att komplettera 

mina intervjuer med bakgrundsmaterial. Mitt kompletterande material har dels hjälpt mig att göra 
avgränsningar och forma frågorna till min undersökning, men det har också gett mig underlag för 

att beskriva organisationerna och deras verksamhet och kommunikation samt att analysera mitt 

insamlade material. 

Jag har närmare tio års yrkeserfarenhet av att arbeta som kommunikatör i offentlig och privat 

sektor, vilket ger mig en hel del förförståelse kring området. Detta har naturligtvis påverkat mitt 
perspektiv under undersökningens gång. Jag tror att det har underlättat för mig att förstå hur 

informationsarbetet bedrivs i en större organisation vilka hinder, ramar den offentliga sektorn 

verkar inom. Min egen bild kompletterade jag med samtal med personer i mitt nätverk, som är 
experter på sociala medier. Mina informanter gav mig flera goda exempel vilket ledde till att jag 

lärde mig mer om att använda Facebook för strategisk kommunikation.51  

I mitt arbete tog jag också del av olika nyhetstexter, webbsidor och grupper som tematiserade 

sociala medier i offentlig sektor, bland annat på webbsajten digitala staten. På så sätt fick jag en bild 

av komplexiteten och de frågor som var mest intressanta att utforska. Under min urvalsprocess 
studerade jag också hur olika organisationer kommunicerade på Facebook. 

För att få en bättre bild av de organisationer jag valt att studera har jag också sökt information på 
deras webbsidor om deras uppdrag och verksamhet. I samband med mina intervjuer har jag också 

bett om att få ta del av uppföljning och bakgrundsmaterial, så som besöksstatistik, strategier och 

policys. Denna information har gett mig ett bredare material för att beskriva organisationer och 
deras tankar kring sin närvaro i sociala medier. 

För att kunna ge ett utifrånperspektiv på organisationernas och se hur deras planer och strategier 
yttrade sig i faktisk kommunikation valde jag att göra en mindre innehållsanalys. För att få en bild 

av hur kommunikationen kan te sig har jag valt att titta på samtliga inlägg under september månad. 

Jag har tittat på interaktivitet och räknat antal gilla och kommentarer, men jag har också försökt att 
ge exempel på hur myndigheten kommunicerar. Jag har valt att lägga denna del som en avslutande 

del vid resultatredovisningen kopplat till respektive fall. 

3.2 Metod: Kvalitativ intervju 
I min första teorigenomgång fokuserade jag främst på Facebooks funktion i det demokratiska 

samtalet. Men jag insåg snart att myndigheternas främsta uppgift är att tillhandahålla service och 
informera medborgarna om deras skyldigheter och rättigheter, inte att driva opinion och delta i den 

                                                        

51 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 57. 
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offentliga debatten. Därför ändrades min utgångspunkt, så att jag fokuserar mer på offentlig 

kommunikation och organisationernas praktiska arbete.  

Offentlig kommunikation via Facebook är ett nytt område, därför var inriktningen på min 

undersökning explorativ: Jag ville söka ny kunskap. För att kunna ta tillvara mina informanters 

kunskap och perspektiv på bästa sätt valde jag att göra relativt öppna intervjuer.52 Jag ville ändå 

säkerställa att mina intervjuer skulle kunna användas för att besvara undersökningens syfte och 

mina forskningsfrågor, därför tematiserade jag mina intervjuer med hjälp av en intervjuguide, i en så 

kallad halvstrukturerad intervjuform.53 De teman jag utgick från i mina intervjuer var: 

1. Organisationens uppdrag 

2. Syfte och mål med Facebooknärvaro 

3. Praktiskt arbete med Facebook 

4. Effekter och reaktioner samt utveckling av Facebooknärvaro 

(För utförligare information se: Bilaga 1: Intervjuguide, se sid 48) 

Jag har använt den kvalitativa intervjun som huvudmetod. Den är enligt Silverman, en bra metod för 
att få en bild av människors uppfattningar och erfarenheter.54 Jag har valt att intervjua personer som 

arbetar praktiskt eller strategiskt med organisationens Facebooknärvaro. För att komma i kontakt 

med dem kontaktade jag informationschef eller informatör och bokade ett intervjutillfälle. 

Den kvalitativa intervjun är en social interaktion som använder samtalet som verktyg. Detta ställer 

enligt Larsson höga krav på mig som undersökare: att skapa goda förutsättningar för förtroende 
och öppenhet i en ostörd miljö. Jag tycker att mina intervjusituationer har gett bra förutsättningar 

för ett kvalitativt resultat. Under intervjun har mina respondenter varit väldigt öppna och villiga att 

dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Jag upplever inte att mina intervjupersoner har 
haft svårt att förstå mina frågor för att de är krångliga eller svårtydda. Jag valde att inleda mina 

intervjuer med några uppvärmande frågor som det var enkelt att svara på, därefter övergick jag till 

mer utforskande frågor om Facebook och deras arbete, så att jag fick uttömmande svar kring mina 
uppsatta teman. 55 

3.2.1 Intervjuer 
Jag genomförde mina intervjuer under hösten 2011. Jag valde att sprida ut mina intervjuer under en 

längre period, för att kunna transkribera och analysera materialet i nära anslutning till 

intervjutillfället, för att komma ihåg vilka reflektioner man gjorde till det som sades under 

                                                        

52 Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 94f. 
53 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 60. 
54 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 54f. 
55 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 64ff.  
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intervjun.56 Därefter hade jag god tid att reflektera över och bearbeta den information och kunskap 

jag fått del av.  

Jag kommer nu att redogöra kort kring förutsättningarna för respektive intervju: När och hur den 

ägde rum och om det fanns delar i intervjusituationen som jag tror kan påverka mitt resultat. 

Sjöfartsverket 

Intervjun genomfördes onsdagen den 28 september på Sjöfartsverkets huvudkontor i Norrköping, 

och varade i 45 minuter. Jag träffade Annika Johansson som arbetar som informatör på 
Sjöfartsverkets informationsavdelning. Intervjun genomfördes i ett konferensrum, utan några 

störande inslag. Detta var min första intervju. Inför intervjun hade jag skickat hela min 

intervjuguide till respondenten, vilket medförde att vi båda blev rätt låsta. Med denna erfarenhet i 
bagaget valde jag att inte kommunicera mina frågor inför kommande intervjuer. Jag komprimerade 

också frågorna till fyra teman, som jag använde mer fritt i mina fortsatta intervjuer. 

SMHI 

Intervjun genomfördes onsdagen den 5 oktober på SMHIs huvudkontor i Norrköping, och varade i 

en dryg timme. Jag träffade Eva-Lena Jonsson, informationschef och Gunilla Nyström, informatör. 
Intervjun genomfördes i ett konferensrum, utan några störande inslag. Vid denna intervju hade jag 

två respondenter, vilket medförde att de själva förde samtalet framåt i hög utsträckning. Jag fick 

därför en väldigt stor informationsmängd att bearbeta. Min roll blev mer lyssnande och 
bekräftande, även om jag förde in några frågor under vägen för att knyta an till mina teman. 

Katrineholms kommun 

Intervjun genomfördes torsdagen den 3 november på Kommunhuset i Katrineholm, och varade i 

knappt en timme. Jag träffade Thomas Selig som är ansvarig för kommunens närvaro i sociala 

medier. Thomas är väldigt engagerad i frågor som rör sociala medier och föreläser ofta om sociala 
medier i offentlig förvaltning, vilket medförde att hans perspektiv på frågorna ofta var större än 

Katrineholms kommun. Intervjun genomfördes i ett arbetsrum, som han delade med en kollega, 

vilket innebar vissa störningar under intervjun. Jag bedömer inte att detta påverkade kvalitén i 
svaren i någon större utsträckning, men det försvårade transkriptionsarbetet i viss mån. 

Kriminalvården 

Intervjun genomfördes tisdagen den 8 november på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping, 

och varade i en dryg timme. Jag träffade Marie Axén som arbetar som webbansvarig på 

Kriminalvårdens informationsavdelning. Intervjun genomfördes i ett konferensrum, utan några 
störande inslag. Däremot känner Marie och jag varandra sen tidigare, eftersom vi har arbetat 

tillsammans. Det medförde att intervjun mer fick formen av erfarenhetsutbyte, då min förkunskap 

om myndighetens verksamhet och informationsarbete var stort. Jag försökte dock att hålla mig så 

                                                        

56 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 69f. 
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öppen som möjligt, för jag förstår att det har hänt en hel del på myndigheten sen 2008, då jag 

senast arbetade där. 

När jag nu genomfört alla mina intervjuer slår det mig hur olika intervjuerna blivit. Trots att jag 

utgått från samma frågeställningar och teman. Det visar, precis som metodikern Larsson anger, att 

kunskap utvinns genom samspelet i intervjusituationen och att kunskapen speglar de människor 
som deltar.57 På Sjöfartsverket, som var min första intervju fick jag en allmän bild av deras närvaro 

och hur de tänkt kring Facebook. På SMHI fångades mitt intresse av hur deras organisation med 

delegerat informationsansvar stödjer arbetet med sociala medier. I Katrineholm hamnade fokus på 
medborgarnas delaktighet och demokratiaspekter. På Kriminalvården pratade vi mycket om hur de 

tänker inför en närvaro i sociala medier: vilka kanaler de kan använda och hur de vill använda dem, 

då de ännu inte är aktiva. 

3.2.2 Utskrift och analys 
Jag har efter varje intervju, lyssnat på mina inspelningar och transkriberat mitt material. I mina 
utskrifter har jag valt att utelämna de delar som jag inte ser kommer att ha relevans i min 

undersökning: Till exempel överenskommelser om hur material får användas och hur 

respondenternas konfidentiellitet ska hanteras, detta har jag valt att notera på annat sätt. I intervjun 
på Kriminalvården pratade vi en del om ämnen som inte direkt anknöt till min undersökning, dessa 

delar har också jag valt att utelämna. Jag har gjort bedömningen att undersökningen inte berör 

frågor som kan utforskas genom att granska de svarandes språkbruk, tystnad eller andra icke 
verbala signaler. Därför har jag inte heller noterat annat än det som sagts vid intervjun.58  

I min text har jag valt att låta mina intervjupersoner berätta sin historia och jag har använt ett 
journalistiskt förhållningssätt till innehållet. Det innebär att jag rensat och redigerat i det 

transkriberade materialet, så att de citat jag tagit med i min text berättar det som är viktigt för att 

illustrera det unika i respektive fall. Detta fria förhållningssätt till materialet beskrivs av Larsson, 
som lyfter läsbarheten framför en mer exakt återgivning.59 För att säkerställa att jag uppfattat de 

intervjuades berättelse på rätt sätt har jag låtit dem läsa mina fallbeskrivningar. De synpunkter de 

lämnade handlade främst om förtydliganden av vad de sade, vilket jag har valt att ta in i min text, då 
jag tycker att det ökar tydligheten för läsaren. Jag har under arbetet reflekterat över att det är svårt 

att återge ett samtal i text, då ett samtal är en organisk kommunikationsform där olika delar bygger 

på varandra. Därför blir ofta delar av budskapet underförstått och svåra att illustrera när man lyfter 
ut citat ur sitt sammanhang. 

Jag har inte sett någon anledning att avpersonifiera mina intervjupersoner, eftersom de intervjuade 
medverkar i min studie utifrån sin yrkesroll, som företrädare för en offentlig organisation. De 

                                                        

57 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 57 
58 Ulla Moberg i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 200f.  
59 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 72f.  
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ämnen vi diskuterat är inte heller känsliga för dem som personer.60 Jag har stämt av 

namnpubliceringen med alla mina respondenter och de har samtycke.

                                                        

60 Lars Åke Larsson i: Ekström, M. & Larsson, L (red). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur. s. 75.  
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4 Resultat 
I min resultatpresentation har jag valt att strukturera innehållet utifrån de fyra fall jag 

har studerat. Jag inleder med Kriminalvården, som utreder om de ska vara med i 

sociala medier eller inte, för att sedan fortsätta att berätta om: Sjöfartsverket, SMHI 

och Katrineholms kommun, i nämnd ordning. Ordningen utgår från hur länge 

organisationen varit aktiva på Facebook.  

Jag har strukturerat presentationen utifrån de teman som varit grunden for mina 

intervjuer, det innebär att huvudrubrikerna är: strategi, organisation, kommunikation 

och interaktion, effekter och utveckling för att avslutas med ett utifrånperspektiv som 

utgår från en mindre innehållsanalys. 

4.1 Kriminalvården 
Kriminalvården befinner sig i ett uppstartsskede när det gäller sociala medier. Det innebär att de har 

tillsatt en projektgrupp som tittar på om de ska gå in i sociala medier och hur de i så fall ska arbeta. 
Vid min intervju träffade jag Marie Axén, som leder projektgruppen och är webbredaktör på 

Kriminalvården.  

4.1.1 Strategi 
Marie berättar att hon redan för något år sedan undersökte möjligheten att finnas med i olika 

sociala medier. Då kom hon fram till att Kriminalvården hade svårt att resursmässigt klara av en 
närvaro som kräver hög servicegrad med snabba svarstider. Under hösten 2011 har en ny 

informationschef anställts. Han initierade ett projekt för att än en gång utreda Kriminalvårdens 

närvaro i sociala medier. Marie berättar om de ingångsvärden och ramar som finns för projektet: 

” Målen med vår närvaro ska vara att ge utökad service. Vi vill berätta om vårt arbete och 
visa att det bygger på validerad kunskap som ger resultat. Vi tror också att vi kan använda 
sociala medier för att locka ny personal. Uppdraget är att titta på om vi ska finnas med i sociala 
medier och i så fall i vilka. Vi ska också undersöka vilka resurser som krävs och hur vi kan 
koppla ihop vår närvaro med våra andra kanaler.  

Marie ser att de olika sociala medierna kan ha olika roll och funktion i myndighetens 
kommunikationsmix. På Twitter vill de främst lyfta sin expertroll, med målet att påverka politiker 

och opinionsbildare. På Facebook har de redan en närvaro, genom en automatiskt skapad sida, 

därför funderar de främst på hur de kan använda kanalen på bästa sätt. De funderar också på att 
starta bloggar där medarbetare berättar om sin vardag. 

4.1.2 Organisation 
Projektgruppen har ännu inte börjat titta på hur arbetet ska organiseras, men ett av ingångsvärdena 

har varit att informationsenheten bör ha huvudansvaret, även om andra enheter kan bidra med 

innehåll. Marie ser också att andra enheter i myndigheten kan berätta om verksamheten och svara 
på frågor. Hon anser att det är viktigt att de hittar rutiner kring svarstider och ansvar för att besvara 
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frågor samt att det finns en samordning kring hur de svarar, så att myndigheten ger samma 

information och svar i alla kanaler. En av utmaningarna som Marie ser är hur de ska lyckas få resten 

av organisationen att inse vikten av att svara skyndsamt på inkomna frågor.  

4.1.3 Kommunikation och interaktion 
Den konkreta kommunikationen är ytterligare ett område som projektgruppen tittar på. Marie 
berättar att de gärna vill ge besökaren mer och annan information än den som finns på hemsidan. 

” Det fungerar inte att bara lägga ut rena nyheter, utan det ska vara mer information, annars kan 
man lika gärna gå in och läsa det på hemsidan. Det är viktigt för oss att öppna upp för 
kommunikation och visa att vi är en modern och öppen organisation. Många får sin enda bild 
av vår verksamhet genom Tv och tidningar, därför ser vi en fördel med att visa den 
verksamhet vi har, till exempel genom att personer ur olika yrkesgrupper bloggar från sin 
vardag.   

Projektgruppen har också pratat om hur de ska hantera diarieföring av inkomna handlingar. 61 Här 

har de tittat på e-delegationens riktlinjer och kommit fram till att det som inkommer via Facebook 

ska ses som enkla förfrågningar, på samma nivå som de frågor som de idag tar emot via e-post och 
telefon.  

4.1.4 Ett utifrånperspektiv 
Kriminalvården har idag ingen aktiv närvaro på Facebook, men 162 personer gillar deras 

automatgenererade Facebooksida. En automatgenererad Facebooksida skapas när inget företag eller 

organisation har valt att använda sin sida. I Kriminalvårdens fall hämtas Facebooksidans 
textinnehåll från Wikipedia.62 

4.2 Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket startade sin närvaro på Facebook i januari 2010. På deras Facebooksida står att läsa 

om det tänkta syftet med Facebooknärvaron: 

” Sjöfartsverket på Facebook: Syftet med vår Facebooksida är att erbjuda en kanal för användare 
att ställa frågor till oss och att diskutera sjöfartsrelaterade ämnen med varandra. Här kan du 
också ta del av nyheter i ämnet. Facebooksidan är ett komplement till vår webbplats, 
www.sjofartsverket.se.  

När svarar vi? Vi finns på Facebook mellan 09.00-15.00 vardagar. Frågor besvarar vi så fort vi 
kan, dock senast närmast följande arbetsdag. Vi vill samtidigt gärna uppmuntra er att aktivt 
kommentera både våra och andras inlägg på denna sida. 

                                                        

61 Diarieföring: Registrering av en till myndigheten inkommen handling. 
62 Kriminalvårdens Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 
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För att få en klarare bild av hur Sjöfartsverket resonerar kring sin Facebooknärvaro och vad de vill 

uppnå träffade jag Annika Johansson, som arbetar strategiskt med Sjöfartsverkets externa 

kommunikation. 

4.2.1 Strategi 
Annika berättade att det främst var två faktorer som fick dem att gå in på Facebook, dels att de fick 
en ny generaldirektör, som ställde krav på närvaro, men också att de ingick i ett EU-projekt med 

syfte att rekrytera ungdomar till sjöfartsyrken. Annika berättar om starten: 

” Det blev ett snabbt igångsättande, från början skulle vi bara finnas där. Vi hade påbörjat ett 
policyarbete, men hade inga jättestrategier eller jätteplan. Jag vet inte om det är många företag 
som har gjort så: att starta upp utan att ha funderat på varför man ska vara där. 

Inför starten stämde Annika av hur de skulle hantera inkomna ärenden med en av verkets jurister:  

” Hans syn vara att Facebook bara var ytterligare en väg in, likt telefon och e-post och att vi 
skulle följa samma regelverk och rutiner kring vad som gäller vid andra inkomna ärenden. Om 
vi har samma koll på Facebook som på dem så får det räcka. Och det har inte varit några 
problem.  

4.2.2 Organisation 
Alla som arbetar på informationsstaben har administratörsrättigheter på Sjöfartsverkets 

Facebooksida och har därmed möjlighet att göra inlägg och besvara frågor, även om Annika har ett 
huvudansvar. Hittills har det främst varit informationsstaben som hanterat Facebooksidan, men om 

det skulle komma in mer specifika frågor är principen, enligt Annika, att de konsulterar andra delar 

av myndigheten. Just nu bygger Sjöfartsverket upp en ny kundtjänstfunktion och Annika tror att 
det finns möjlighet att de kommer att kunna använda Facebook för att nå ut med sin information 

och kommunicera med olika intressenter.   

4.2.3 Kommunikation och interaktion 
Under hösten 2011 har Sjöfartsverket inlett ett arbete för att utveckla sin kommunikation på 

Facebook, där de bland annat tar fram strategier och policydokument. 63 De vill bli mer aktiva och 
hitta sätt att ge dem som besöker dem mervärden, samtidigt vill de försöka få igång en dialog med 

besökarna:  

” Det har varit lite skralt med dialogen. Vi svarar ju dem som ställer en fråga, men vi har haft 
svårt att hitta vad vi vill prata om från vårt håll. Det blir mest skurar, när man försöker hitta 
saker att gå ut med på Facebook. I samband med båtmässor brukar vi berätta att vi finns där 
och att vi lottar ut biljetter. Men det blir ju när man kommer på, att det här kan vi ju ta på 
Facebook också. 

                                                        

63 E-post från Annika Johansson med kommentarer på min presentation. Inkommet 2011-11-22 
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Innehållet på Sjöfartsverkets Facebooksida består till stor del av: loggar från Sjö- och 

flygräddningscentralen (som svarar när man ringer 112 om nödläge till sjöss eller i luften) och 

pressmeddelanden som båda går in på sidan genom automatiserade rss-flöden.64 

” På Sjö- och flygräddningen händer det mycket. Vi har fått vissa negativa reaktioner på att det 
kommer så många inlägg från Sjöräddningen på en gång, men det är inget vi kan styra.  

4.2.4 Effekter och utveckling 
Sjöfartsverket ser sin Facebooknärvaro som ytterligare en väg in till myndigheten, som gör dem mer 
tillgängliga. Annika berättar om hur hon ser på deras fortsatta närvaro: 

” Jag tror att vi kommer att fortsätta använda Facebook, eftersom det är en aktiv mötesplats. 
Men vi behöver sätta oss ner och fundera, så att vi har klart för oss vad vi vill. Vi måste lägga 
en strategi, för annars kan man ju fundera på varför vi har sidan.  

4.2.5 Ett utifrånperspektiv 
Sjöfartsverket har en aktiv närvaro på Facebook. I början av november 2011 var det 690 personer 

som gillade och följde Sjöfartsverket. 65 Sjöfartsverket har ytterligare en Facebooksida, som erbjuder 
service till svenska sjömän i tjänst, Swedish Seamen’s Service.66 Jag har valt att enbart titta på 

kommunikationen på de officiella Facebooksidan. 

Under september månad 2011 hade Sjöfartsverket 48 inlägg.67 Inga inlägg var initierade av annan 

avsändare än Sjöfartsverket, 29 stycken var automatgenererade sjöräddningsrapporter. Ett av 

inläggen hade delats. Samtliga inlägg hade 108 gilla-markeringar, men en person gillar alla inlägg 
som görs. Om man räknar bort honom är det cirka en gilla-markering per inlägg, men vissa har fler. 

Fyra av inläggen har kommenterats. Totalt har Sjöfartsverket fått sju kommentarer under månaden. 

Ett inlägg från Sjö- och flygräddningen, som handlar om en saknad vattenskoteråkare har 

kommenterats. 68 Den som kommenterar vill veta om den saknade använt sig av rätt 

säkerhetsutrustning. Sjö- och flygräddningen väljer att bemöta kommentaren med en uppdatering 
av sökläget, sakligt och korrekt men utan att föra dialog eller koppla an till den första kommentaren. 

Den som kommenterade återkommer senare samma kväll och ställer frågor om den saknade 

personen använt flytväst och våtdräkt samt om den var nykter. På detta får mottagaren inga svar.  

                                                        

64 Ett Rss-flöde består av ett XML-baserade filformat som används för att sprida och presentera webbinnehåll genom att 
skicka ut det till mottagaren. 
65 Sjöfartsverkets Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 
66 Swedish Seamen's Service Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 
67 Sjöfartsverkets Facebooksida: www.facebook.com, inlägg under perioden 2011-09-01--2011-09-30. Tillgång 2011-11-08 
68 Sjöfartsverkets Facebooksida: www.facebook.com, inlägg 2011-09-19. Tillgång 2011-11-08 
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Ett annat av Sjöfartsverkets inlägg är en extern länk till en lokal tidning.69 Artikeln berättar att 

Sjöfartsverket väljer att behålla en kursgård, som tidigare varit ute till försäljning. Sjöfartsverket låter 

massmedias bild vara den officiella, utan att själva kommentera eller förpacka nyheten. Detta inlägg 
får en kommentar, där den som kommenterar uttrycker att det är en kanonidé att ha kvar 

kursgården och frågar ”var ska ni annars hålla Sjöräddningsskolan”. Denna kommentar får inget 

svar. 

4.3 SMHI  
I SMHI’s policy för sociala medier står att läsa:  

” Vårt engagemang i sociala medier syftar till att skapa mervärde för användarna och komplettera 
övriga kommunikationsvägar.70 

För att få en mer mångfacetterad bild av hur SMHI resonerar kring sin Facebooknärvaro och vad 

de vill uppnå med den träffade jag Eva-Lena Jonsson, informationschef och Gunilla Nyström, 

informatör som arbetar med SMHIs externa kommunikation. 

4.3.1 Strategi 
Vid vår intervju berättar de om hur de resonerade inför sin lansering på Facebook, hösten 2010. 
Genom en systematisk omvärldsbevakning hade de sedan tidigare en bra bild av vad som sades om 

SMHI i olika sociala medier. Utifrån den kunskapen identifierade de möjligheter och nya krav på 

organisationen och förberedde sig för vad de skulle kunna möta på den nya arenan. Detta förarbete 
gav dem en bas som underlag för policy och principer inför lanseringen.  

I dagsläget arbetar SMHI med flera olika nivåer av planer och policys. De har en handlingsplan som 
ger strategin och målbilderna för hela myndighetens webbnärvaro. Den omfattar: den egna 

webbplatsen, olika webbtjänster som är kopplade till myndighetens verksamhet samt närvaron i 

sociala medier. Handlingsplanen uppdateras vartannat år. Policyn riktar sig till den enskilda 
medarbetaren och beskriver hur SMHI ser på sin närvaro och hur de vill arbeta. För dem som 

arbetar praktiskt med Facebook finns också en användarmanual, som beskriver på vilket sätt de vill 

kommunicera. Eva-Lena berättar att de ser utvecklingsarbetet som en kontinuerlig process, en slags 
förfining, att förändra i små steg. Användarmanualen har därför reviderats efter hand, när de fått 

nya erfarenheter. Just nu pågår också den planerade revisionen av myndighetens 

webbhandlingsplan. 

Eva-Lena berättar att SMHI stegvis har ökat sin närvaro i sociala medier liksom möjligheten till 

interaktion med sina målgrupper.  

                                                        

69 Sjöfartsverkets Facebooksida: www.facebook.com, inlägg 2011-09-13. Tillgång 2011-11-08 
70 Policy: SMHI i sociala medier, bakgrundsmaterial från SMHI. Inhämtat vid intervjutillfället, 2011-10-05  
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” Twitter var först, det var för att kommunicera nyheter, sen införde vi möjligheten att 
kommentera nyheter på webbplatsen och därefter kom Folkets väder, innan förra sommaren. 
Hösten 2010 lanserade vi Facebook och våren 2011 kom det digitala kundtjänstforumet: 
Kundo. 

Eva Lena berättar vidare att de inte sett något egensyfte med att vara i sociala medier, utan ser det 

främst som en förlängning av verksamheten.  

” Det ger oss möjligheten att öka nyttan av det vi gör genom att vi möter målgruppen där de 
befinner sig. Dialogen ger möjlighet att få återkoppling och respons, som en del i 
verksamhetsutvecklingen.  

Gunilla berättar att de genom Facebook också har möjlighet att nå en annan målgrupp än i sina 

andra kanaler, intresserade människor som troligtvis inte hade ställt frågorna till kundtjänst, mailat 

eller ringt. Många av de personer som gillar SMHI på Facebook söker kunskapen bakom, kring 
meteorologi och klimat. kundtjänst, mailat eller ringt.  

4.3.2 Organisation 
SMHI arbetar sedan länge med ett delegerat informationsarbete, där ansvaret för informationen 

ligger i verksamheten, där kunskapen finns. Informationsavdelningen har främst en rådgivande, 

samordnande och styrande roll.  

” Vi på informationsavdelningen satsar mycket på utbildning: skriva för webb, 
omvärldsbevakningsverktyg och annat stöd. Det är en utmaning att stötta och se till att det 
professionaliseras mer. Och vi får ha respekt för att en person som jobbar med exempelvis 
klimatanalys, men som också har uppgiften att kommunicera, ändå har sin grund i att kunna 
tolka klimatet. Det är det denna person är expert på, sen har den också förvärvat kunskaper 
inom kommunikation, men det är inte den egentliga yrkeshemvisten. För informatören är det 
tvärt om; att man har sin yrkeshemvisst i informatörsrollen, men har förvärvat kunskaper inom 
ett fackområde. Och här finns det båda delarna som ska samverka.  

Gunilla utvecklar resonemanget kring hur samspelet mellan informationsavdelningen och den 

övriga verksamheten fungerar. Hon talar också om vikten av att förankra en närvaro i sociala 

medier i den övriga verksamheten.  

” Vi har redan satt infrastrukturen i kommunikationsarbetet, innan det här med sociala medier. 
Allting slussas inte genom en informationsavdelning och sen ut. Det är många ute i 
organisationen som har en informatörsroll, som en del av sina andra arbetsuppgifter. Och 
organisationen vill berätta, engagemanget finns där och då finns det ju också material, eftersom 
det är en så stor verksamhet. I början diskuterade vi mycket hur vi skulle hantera vår 
Facebooknärvaro och de snabba svarstider som krävs. Där var det viktigt att förankra väldigt 
mycket ute i organisationen. 

Det praktiska arbetet fördelas på fem webbredaktörer, i ett rullande schema. Den ansvarige 
webbredaktören ansvarar för nyhetsflödet på hemsidans startsida och all kommunikation i 

dialogforumen, i Twitter och på Facebook under en viss period. Arbetet samordnas vid veckovisa 
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nyhetsmöten, där redaktörerna utifrån väderläget och händelsen i omvärlden planerar veckans 

nyheter. De pratar också om hur och i vilka kanaler de ska presentera dem. Utöver detta finns ett 

större nätverk, med fler personer från verksamheten, som träffas för att diskutera mer långsiktiga 
planer.  

På sin Facebooksida berättar SMHI om sin tillgänglighet:  

” Vi försöker svara på frågor så fort som möjligt inom kontorstid (8.00-16.30) och vi vill 
samtidigt gärna uppmuntra er att aktivt kommentera både våra och andras inlägg på denna 
sida.71 

Gunilla berättar att SMHI vanligtvis inte kommenterar eller svarar på frågor utanför de servicetider 

de angett.  

” Vi får ju in en hel del frågor och kommentarer under helgen, men det har aldrig varit något 
konstigt att vi besvarar dem på måndagen. 

4.3.3 Kommunikation och interaktion 
Eva-Lena och Gunilla tycker att det är en utmaning att anpassa kommunikationen till de sociala 
medierna, en farhåga de haft är att det lätt blir lite trist. Samtidigt är de väldigt tydliga med att det 

inte får råda någon tvekan om att det är korrekt information.  

” Vi har en samhällsfunktion att informera om väder och föra ut varningar. Därför får det inte 
vara någon tvekan om att det är korrekt information, så har vi jobbat på hemsidan även 
tidigare. Genom vårt redaktionella arbete vill vi främst skapa en medvetenhet och 
uppmärksamhet kring väderläget, sen länkar vi alltid tillbaka till den uppdaterade webbtjänst 
som finns i botten, för korrekt och uppdaterad prognosinformation. 

När Facebooksidan lanserades valde SMHI först att ha ett automatiskt nyhetsflöde från hemsidan 

in på både Twitter och Facebook. Eva-Lena berättar att det inte tog många dagar innan de såg att 
det inte fungerade.  

” Det var inte rätt med automatiska flöden på Facebook, så då började vi arbeta mer manuellt 
och tänka lite annorlunda med utgångspunkten: Vad är det som engagerar målgruppen? Nu 
bygger vi våra inlägg på samma nyheter som på hemsidan, men puffen och rubriken skrivs 
annorlunda. Vi använder en mer personlig ton och länkar till artikeln. När vi automatiserade 
blev det ju ingressen rakt upp och ner. Det är viktigt att få till det personliga - att tonaliteten 
blir annorlunda.  

Under det år som gått tycker Gunilla att Facebooksidan har utvecklats till en trevlig, välfungerande 

och positiv arena som för SMHI’s information närmare användarna.  

                                                        

71 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com/SMHI på Facebook. (hämtat 2012-01-03) 
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” Jag upplever att vår Facebooksida har blivit en oerhört positiv arena: Nyfikna frågor, väldigt 
insatta frågor. Bra dialog. Även kritik - men inte så mycket som vi hade trott. Vi tänkte: det är 
så nära en själv, som individ, att kunna kritisera vädret och använda Facebook som arena, men 
så har det inte blivit. Vissa är missnöjda med prognosen och skriver om det, men merparten 
kommer med positiva kommentarer och frågor. Ibland har andra användare gått in och svarat 
och förklarat, så att de har en dialog med varandra på vår Facebooksida. Det tycker jag är 
spännande, det har blivit en dynamisk arena på så sätt.  

Det kommer en hel del frågor till SMHIs Facebooksida, frågor som rör prognoser och olika 

väderfenomen. Informationsansvaret är delegerat i verksamheten, men det är redaktörerna som 
bevakar kommunikationen och efterfrågar svar från myndighetens experter. En svårighet som 

Gunilla beskriver är att det ibland är svårt att ge svar på rätt nivå. Myndighetens forskare och 

experter är så djupt insatta i sina ämnen och besvarar gärna en fråga djupt och ingående, på en nivå 
som den som ställt frågan kanske inte efterfrågar.  

” Där kan vi som redaktörer många gånger ge ett svar eller hänvisa till information som redan 
finns på webben. Om det inte skulle vara tillräckligt så kommer den personen tillbaka och 
ställer en fördjupande fråga och då kan vi ta det till experterna i nästa steg. Det är en poäng i 
att det första svaret inte behöver vara från expertens expert, det är många som läser svaret helt 
enkelt. 

Eva Lena berättar att de därför lägger mycket resurser på att bygga upp något som de kallar för 

Kunskapsbanken, som består av populärmaterial inom deras fackområden, till exempel fakta om 

olika väderfenomen.  

SMHI har valt att föra dialog med allmänheten på ett flertal sociala arenor, varav Facebooksidan är 

en. De har en kontinuerlig omvärldsbevakning, både av traditionella och sociala medier. Där ser de 
att SMHI ofta används synonymt med väder och inte för att kommentera myndighetens 

verksamhet. Detta är också en av anledningarna till att de sällan ger sig in i diskussioner på andra 

arenor än de egna.  

” Det flyktiga omnämnandet, går vi inte in och bemöter eller svarar på, däremot kan vi se vilka 
frågeställningar som är på tapeten. Vi kan ju också se vilka dagar det är stor aktivitet och 
försöka analysera vad det beror på. På så sätt blir det en del av omvärldsbevakningen, som vi 
kan ha med oss i vår planerade kommunikationsverksamhet. 

4.3.4 Effekter och utveckling 
SMHI är på Facebook och i andra sociala medier främst för att öka nyttan för användaren och 

finnas närmare målgruppen. Syftet är att göra SMHIs verksamhet mer tillgänglig för fler 

medborgare. Gunilla berättar att de inte gjort några särskilda insatser för att marknadsföra sin sida, 
ändå har antalet fans på sidan ökar i en ganska jämn takt under hela den period de haft en närvaro 

på Facebook.  
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” Jag tycker inte att det är ett självändamål att andra ska agera mer på vår sida, utan snarare att 
det ger dem som är där någon nytta. Och det tycker jag egentligen att vi har bra kvitto på. 
Sidan tickar på med fler och fler som gillar, men det är väldigt få som klickar bort det. Det 
känns som att de är nöjda med det vi levererar.  

SMHI har också funderat på att öka informationen och innehållet på sin sida, men de utgår från sin 

strategi att Facebooksidan främst är en förlängning av den övriga kommunikationen.  

” Det finns ju potential att förflytta verksamheter till sociala medier, men för en verksamhet som 
vår är det en väldigt stor fråga. Det handlar inte bara om vad en informationsavdelning gör 
utan det handlar ju om vad kärnverksamheten gör, att ställa om eller styra om de tjänster som 
myndigheten erbjuder. Vi skulle kunna ha olika grupper, runt olika ämnen och fackfrågor, men 
det är ju också en resurs- och prioriteringsfråga. I så fall måste vi tänka till hur vi gör det på ett 
bra sätt i så fall, så att det blir effektivt för myndigheten och verksamheten, samt att det blir 
långsiktigt och inte individknutet. 

En av de indirekta effekter de ser av sin närvaro är att deras verksamhet blir mer transparent och att 

det blir internt kulturskapande att visa upp den dialog som sker med omvärlden. 

” Omvärlden har alltid funnits nära oss och vi har naturligtvis haft en dialog med den även förut, 
men i andra kanaler som det inte varit lika lätta att ta del av. Genom att visa upp dialogen med 
omvärlden blir det tydligt att öppenhet inte bara är ett av våra ledord. Det innebär ju att vår 
närvaro i sociala medier kan bli kulturskapande i vår egen organisation. 

4.3.5 Ett utifrånperspektiv 
SMHI har en aktiv närvaro på Facebook. I början av november 2011 var det 5 150 personer som 

gillade och följde SMHI på Facebook.72  Under september hade SMHI 23 inlägg på sin 
Facebooksida.73  Nio inlägg var initierade från annan avsändare än SMHI, dessa handlade till 

exempel om: olika väderfenomen, kommentarer kring kvaliteten på prognoser, bilder och frågor 

om väder samt reflektioner kring väder och prognoser. Vissa användare återkommer frekvent både 
i inlägg och i kommentarer.  

SMHIs inlägg var kopplade till aktuell information på hemsidan som presenterades med 
”Facebookanpassad” puff.  Fyra av inläggen hade delats, sammanlagt sju gånger. Samtliga inlägg 

hade 122 gilla-markeringar. Generellt kan man säga att de inlägg som handlar om väder och 

väderprognoser har fler kommentarer än andra inlägg samt att de inlägg som initierats av SMHI har 
fler kommentarer än inlägg som initierats av andra användare. Fjorton av inläggen har 

kommenterats, vissa av dessa har flera kommentarer, sammanlagt har det lämnats 43 kommentarer 

under perioden. 

                                                        

72 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 
73 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com, inlägg under perioden 2011-09-01--2011-09-30. Tillgång 2011-11-08 
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När jag tittat på SMHIs inlägg är det tydligt att de manuellt förpackar om information från 

hemsidan, så som nyheter, kunskapsartiklar och vädervarningar. De anpassar innehållet till 

Facebook, med en rak och tydlig ingress som sätter in läsaren i sammanhanget och länkar till mer 
utförlig och formellt formulerad information på hemsidan. Ett exempel är ett inlägg om den första 

frosten: Natten till lördag är det risk för frost på många håll, även långt söderut. Läs mer i 

prognosen: (länk).74 

Det är tydligt att SMHI har valt att vända sig till en bred målgrupp via sin Facebooksida, till 

exempel genom att inte bemöta frågor på en mycket detaljerad nivå eller gå i debatt med enskilda 
användare. Detta blir tydligt när de presenterade ett samarbetsavtal med Norska vädertjänsten 

met.no och kommentarerna i vissa fall var väldigt detaljerade: ”Då kanske man kan få fler grib-filer 

även längs Svenska kusten”, ”Hoppas inte detta beslut kommer påverka yr.no och deras fria 
prognoser för Sverige som oftast stämmer bättre än era...” och ”Vad bra jag gillar den norska sajten, 

kommer det att bli en gemensam sajt?” SMHI väljer att istället svara i mer generella ordalag för att 

möta en bred målgrupp för att klargöra vad grundbudskapet handlade om, snarare än att besvara 
varje enskild sakfråga: ”Väderprognoser baseras på omfattande datorberäkningar. Idag kör SMHI 

och met.no samma typ av prognosberäkningar på var sitt håll. Samarbetsavtalet innebär att vi 

istället ska göra detta gemensamt. Samarbetet handlar alltså om underlaget till väderprognoser, inte 
om presentationen av dessa på webben.”75 

I vissa kommentarer väljer SMHI att ”låna” tonalitet från dem som kommenterat: ”Skönt… vi 
behöver bättre väder! ”  - SMHI: ”Ja, visst är det synd att vi inte kan styra vädret ”.76 I vissa fall 

väljer de även att vara personliga med sina fans, som när de ger en av sina följare en 

födelsedagshälsning i samband med "Den internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet".77 
Då skriver en användare: ”Också min födelsedag! ” och SMHI svarar: ”Grattis Robin :-) ” . Som 

besökare möter vi inte personen bakom myndigheten eftersom webbredaktören inte publicerar sitt 

namn i samband med inlägg och kommentarer.  

4.4 Katrineholms kommun 
I början av november 2011 träffade jag Thomas Selig, som arbetar som informatör med ansvar för 
närvaron i sociala medier. Katrineholms kommun har en bred och medveten närvaro i sociala 

medier och lyfts ofta fram som ett gott exempel. De har bland annat vunnit utmärkelsen SMIOS 

Award, 78 med motiveringen: 

                                                        

74 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com, inlägg 2011-09-16. Tillgång 2011-11-08 
75 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com, inlägg 2011-09-20. Tillgång 2011-11-08 
76 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com. inlägg 2011-09-20. Tillgång 2011-11-08 
77 SMHIs Facebooksida: www.facebook.com, inlägg 2011-09-16. Tillgång 2011-11-08 
78 SMIO award är en utmärkelse som inrättas av företaget Ability partner. Förkortningen SMIO står för sociala medier 
inom offentlig sektor 
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” Katrineholms kommun tilldelas 2011 års SMIOS Award för sin genomtänkta strategi att satsa 
på sociala medier som ett effektivt sätta att kommunicera, föra dialog och bygga relationer med 
sina medborgare och andra med intresse av kommunen och dess verksamhet.79 

4.4.1 Strategi 
Thomas berättar att flera faktorer har bidragit till framgången i Katrineholm. För det första fanns 
det ett stort intresse på högsta ledningsnivå, med en vilja att öppna upp organisationen och skapa 

insyn i verksamheten. Det fanns också strategisk och teknisk kompetens, i hur man skapar bra 

flöden mellan olika tjänster och plattformar samt en viss lekfullhet, där man testar och sätter igång 
först och funderar sen.  

Katrineholm har flera syften med sin Facebooknärvaro, bland annat informationsförmedling och 
dialog. Thomas tycker att Facebooks styrka är just kommunikation och dialog, och det är dessa 

delar han sätter främst, även om han anser att en Facebooksida också kan användas som en 

traditionell mediekanal, för att pusha ut information. Kommunens tredje syfte är att skapa 
öppenhet och transparens, men det råder delade meningar om hur bra sociala medier är på att ge 

medborgarna insyn: 

” Om du pratar med Mattias Jansson, som är kommunchef, skulle han säga att transparensen är 
syftet. Det är hans motiv. Jag personligen håller inte riktigt med, för det är transparens på 
avsändarens villkor. Jag som medborgare får ju bara insyn i det avsändaren väljer att ge insyn i. 
Det är inte offentlighetsprincip vi talar om. För mig är det intressanta när vi kan fånga upp 
stämningar och människor som pratar om något som händer eller som har en relation till vår 
verksamhet. Att kunna börja föra en dialog direkt där de finns. 

Katrineholms kommun vill vara med och fånga upp medborgarnas åsikter och missnöje, därför 

söker de av de sociala medierna och ger sig in och besvarar blogginlägg och bemöter kritik även 
utanför de egna arenorna. Thomas anser att man måste våga möta missnöjet där det gror och inte 

vara rädd för att det kan uppstå debatter med mycket polariserade åsikter. Han menar att de 

åsikterna finns i samhället och att det då är bättre att lyssna på dem, bemöta dem och föra en 
dialog. 

” När jag är missnöjd med någonting och ser att det uppmärksammas, att någon lyssnar så att 
min frustration eller mina bra idéer faktiskt fångas upp någonstans. Det är då vi kan bygga ett 
bättre samhälle. I Katrineholm har vi sett att när vi har kunnat möta missnöjesgrupper och föra 
en diskussion så har debattklimatet förändrats: från en aggressiv ton till ett mer konstruktivt 
debattklimat med inriktningen att lösa problemen tillsammans. 

För Thomas är det självklart att en kommun ska finnas på Facebook och i andra sociala medier. 
Han anser att det ingår i serviceskyldigheten att vara där medborgarna är och interagera med dem 

där, på samma sätt som det ingår i kommunens service att svara på mail. 

                                                        

79 Ability partners hemsida: www.abilitypartner.se. Vinnare SMIOS Award. Tillgång 2011-12-10 
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” Jag vågar påstå att det inte finns någon kommun som inte finns på Facebook längre. Bor jag i 
ett samhälle, bor jag i en kommun och är missnöjd med något, då skriver jag om det, så att jag 
skriver av mig och kanske startar man en grupp. Det gäller oavsett om kommunen har ett eget 
konto eller inte. Enda skillnaden är att du kan vara med och fånga upp den här rörelsen, du 
kan bemöta det och se vad som händer.  

För Thomas är det tydligt att de måste dela på sin sociala närvaro och ha olika sidor som möter 

olika målgruppen, intressen och behov. På så sätt når de så många som möjligt och kan anpassa sin 

kommunikation efter vem de pratar med på vilken sida. Till exempel har flera fritidsgårdar och 
skolor egna sidor, liksom näringslivskontoret, bostadsbolaget och kostenheten.  

” Hur stor är chansen att vi får 14-16 åringar att gilla Katrineholms kommun på Facebook? Den 
chansen är ganska liten. Däremot är chansen ganska stor att de interagerar med ”Ung kultur 
och fritid”, som är den avdelning inom kulturförvaltningen som riktar sig mot unga. De har 
information om vad som händer på stan. Där interagerar de. 

Men kommunen har också utvecklat applikationer som gör att de på ett enkelt sätt kan trycka ut 

information på alla sina sidor samtidigt, till exempel vid en kris.  

4.4.2 Organisation 
Thomas berättar om hur arbetet kring Facebook är organiserat: Kommunens officiella sida sköts av 

informationskontoret, där Thomas har huvudansvaret. Alla informatörer har 
administratörsrättigheter till sidan, så i praktiken delar de på ansvaret att bevaka och besvara inlägg. 

Thomas uppskattar att han är i aktiv dialog med medborgarna cirka fem timmar per vecka. Mycket 

av hans övriga tid ägnas åt att utveckla lösningar som är anpassade till kommunens verksamhet, 
teknisk och strategisk.  

Flera av kommunens förvaltningar och verksamheter har egna sidor på Facebook, som de 
administrerar och bevakar, i vissa fall med stöd från informationskontoret. Om 

informationskontoret uppmärksammar att det pågår en diskussion som rör någon av 

förvaltningarna slussar de frågan vidare, så att den som äger frågan svarar.  

I kommunen finns ett policydokument som sätter den minsta gemensamma nämnaren för all 

närvaro i sociala medier. Utöver det arbetar de med kommunikationsplaner kopplat till respektive 
verksamhets närvaro. I planerna tänker de igenom hur de pratar, till vem och varför. Mycket av 

Thomas arbetstid används till förankring, att vara ute i verksamheten och prata om rädslor, ta fram 

kommunikationsplaner och diskutera praktiska frågor.  

” Det finns en rädsla snarare än ett motstånd i organisationen. ”Vad händer om sekretessbelagda 
uppgifter sprids den vägen” Ja allt sådant. Det här klassiska: ”Vad gör vi med rasister som 
börjar ge sig in i diskussioner och liknande”.  Just nu jobbar jag väldigt mycket med de här 
frågorna, att få ut diskussionen till de olika avdelningarna. 
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4.4.3 Kommunikation och interaktion 
Thomas anser att det personliga tilltalet och bemötandet är centralt när man arbetar med sociala 

medier, eftersom användaren vill möta personen bakom myndigheten. Därför skriver han och 
andra representanter för kommunen alltid under med sitt förnamn när de ger sig in i en diskussion 

med Katrineholms kommuns konto.  

” Det blir skillnad när man möter en person, då uppstår inte det här hatet som ofta finns mot 
stora organisationer. Det går ju inte att föra en dialog med en myndighet. Du kan inte prata 
med Försäkringskassan, men du kan prata med den personen som sitter i andra ändan av 
telefonlinjen. Om man kan få till en personlig relation, blir det samtal och förståelse på ett helt 
annat sätt. Försäkringskassan är ju faktiskt summan av alla de människor som jobbar där.  

En annan funktion med de sociala medierna är, enligt Thomas, att få möjlighet att få spridning av 

sin bild eller uppfattning av en händelse. Han tycker att det är självklart att det finns en viss vinkel i 

de inlägg och artiklar som kommunen kommunicerar, men han tycker också att det är väldigt viktigt 
att andra ger sin uppfattning av verkligheten. I Katrineholm uppstod för något år sedan en konflikt 

mellan kommunchefen och ortens tidning Katrineholms Kuriren när kommunchefen valde att 

publicera tidningens frågor på sin blogg och be läsarna hjälpa till att besvara dem. Tidningen 
reagerade kraftigt eftersom de ansåg att det undergrävde deras arbete. Thomas förstår att de 

reagerar då deras informationsmonopol på orten hotades, men han tror att det finns mer att vinna 

än att förlora på en öppnare kommunikation. 

” När det finns en mångfald av åsikter blir det förhoppningsvis enklare för folk att dra sina egna 
slutsatser. Jag tycker att vi kan se ganska tydligt att medborgarna tar till sig de olika bilderna. 

4.4.4 Effekter och utveckling 
Katrineholm räknar inte fans för att utvärdera sin Facebooknärvaro. Visst mäter de olika nyckeltal, 

för att följa upp och kunna argumentera för de resurser som används, men de ser inte många fans 

som ett mål. Det främsta syftet är istället att föra dialog. Det innebär att de inte har haft någon 
kampanj som syftat till att öka antalet följare. Istället skapar de interaktivitet genom till exempel 

quizzar, som handlar om Katrineholm och aktuella frågor, där invånarna kan tycka till och komma 

med synpunkter. Baktanken är alltid att skapa samhällsnytta redan från början. 

Thomas ser inga direkta effektiviseringar till följd av sociala medier. Däremot ser han att de tillfört 

en ny väg att informera och att de ökar möjligheterna att föra dialog och fånga upp medborgarnas 
åsikter och idéer. 

” Vi gjorde en ickeakademisk utredning: Hur många officiella synpunkter det kommer in till 
kommunen via brev. Det är ett tjugotal om året ungefär. Nu får vi ett tjugotal frågor och 
synpunkter om dagen ungefär, via de sociala kanalerna. Det ju inte representativt eftersom det 
är andra människor som lämnar de synpunkterna, än som lämnar de traditionella 
pappersbaserade synpunkterna. Det är en kvalitativ skillnad också, de pappersbaserade 
synpunkterna lägger man ofta ned mer tid på, i sociala medier är det mest snabba idéer som 
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man kastar ur sig. Men summan av alla de här små idéerna, så att säga, det blir till något väldigt 
positivt som man kan ta intryck av och genomföra. 

Den största effekten som Thomas ser med sociala medier ligger på en annan nivå: Hur sociala 

medier kan påverka vår demokrati. Han är övertygad om att sociala medier bidrar till att vi går mot 

en mer direkt form av demokrati. Fördelen han ser är att det blir mer demokratiskt och nackdelen 
att politiken populariseras än mer, så att populistiska strömningar får större genomslag. 

” Jag tror att chansen att sociala medier inte påverkar vår demokrati, är obefintlig. Det är klart att 
vi kommer att gå mot en direktare form av demokrati. Jag vet inte hur mycket som är sociala 
medier, men sociala medier underlättar ju det här – så klart. Utvecklingen inom sociala medier 
är så stark, att det är svårt att stoppa den. Det är en oerhört positiv spiral kan man säga.  

4.4.5 Ett utifrånperspektiv 
Katrineholms kommun har en aktiv närvaro på Facebook. I början av november 2011 var det 1 534 
personer som gillade och följde dem på Facebook. 80 Kommunen har flera olika Facebooksidor, där 

olika förvaltningar, verksamheter kommer till tals. Utöver detta har kommunen en tydlig strategi att 

föra dialog där den uppstår, i olika grupperingar inom sociala medier, inte främst på den egna sidan. 
I analysen nedan har jag bara tittat på den officiella huvudsidan. Under september månad, hade 

Katrineolms kommun 79 inlägg i sin logg. Arton inlägg var initierade från annan avsändare än 

kommunen, varav sex stycken med kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontor 
(Viadidakt) som avsändare. Av de nio andra användargenererade inläggen var sex gjorda av samma 

person. Tre inlägg var reklam från lokala företag.  

De flesta inläggen var automatgenererade från kommunens hemsida, ett fåtal inlägg var endast 

ämnade för Facebookflödet. Informationen i inläggen handlade bland annat om evenemang och 

utbildningar, pressmeddelanden, beslutsprotokoll från olika nämnder och allmänna nyheter från 
kommunen. Ett av inläggen hade delats. Samtliga inlägg hade 29 gilla-markeringar. Femton av 

inläggen hade kommenterats, vissa av dessa med flera kommentarer. Totalt hade Katrineholms 

kommun fått 26 kommentarer under månaden.  

De inlägg som genererade flest kommentarer, var skapade enbart för Facebook och handlade om 

serviceavbrott, till exempel att skyltarna vid infarterna var trasiga eller att bibliotekets datorer var ut 
funktion. Dessa inlägg genererade en fråga, som bemöttes av ett svar, eller information om att 

servicen åter fungerade. Kommentarerna var generellt inte i form av debatt eller diskussion. När 

kommunen svarade höll de en vänlig och serviceinriktad ton och använde en viss struktur: de 
använde den officiella användaren, men skrev under inlägget med namn och titel.

                                                        

80 Katrineholms kommuns Facebooksida: www.facebook.com, inlägg under perioden 2011-09-01--2011-09-30. 
Tillgång 2011-11-08 



5 Diskussion och slutsatser 
Min diskussion utgår från den teori och tidigare forskning som jag tagit del av i mitt 

arbete. Jag använder mina intervjupersoners svar för att belysa och exemplifiera hur 

de arbetar och tänker kring Facebook. Diskussionen utgår från mina inledande 

frågeställningar. 

5.1 Förvaltningens mål och uppdrag 
I Sverige utgår all offentlig kommunikation från offentlighetsprincipen, den är lagstadgad och 

genomsyrar den offentliga sektorns arbete.81 Alla offentliga organisationer har redan idag 

upparbetade system för att hantera detta. Det innebär att vi i Sverige har en god tillgänglighet och 
transparens till informationen. I sin definition av samhällskommunikation menar Bertil Flodin att: De 

offentliga organen inte bara ska föra ut information till sina intressenter, utan också upprätthålla en 

fortlöpande dialog.82 Även Ehrling, White och Gruning hävdar att de offentliga organen inte kan 
avstå från sitt uppdrag att ”skapa dialog med de grupper som kräver uppmärksamhet och 

engagemang”.83 Utvecklingen kring sociala medier i den offentliga kommunikationen är inte främst 

en förstärkning av offentlighetsprincipen, utan den möter främst andra behov. Thomas Selig på 
Katrineholms kommun berättar om sin syn på vad de sociala medierna kan bidra med: 

” Jag som medborgare får ju bara insyn i det avsändaren väljer att ge insyn i. Det är inte 
offentlighetsprincip vi talar om. För mig är det intressanta när vi kan fånga upp stämningar och 
människor som pratar om något som händer eller som har en relation till vår verksamhet, att 
kunna börja föra en dialog direkt där de finns.  

De sociala mediernas funktion i det offentliga samtalet skulle kunna illustreras med den modell 

Bergström m.fl. använder för att visa på olika kommunikationssätt mellan myndighet och allmänhet 

(Se avsnitt 2.1.2). 84 Den modell som bäst beskriver hur kommunikationen kan se med de sociala 
medierna som arena är den där myndighet och allmänhet växlar roll som sändare och mottagare 

och har samma möjlighet att vara initiativtagare till kommunikationen. 

En lyssnande organisation 

Regeringen är tydlig med att det ska finnas en tydlig gräns mellan politik och förvaltning samt att 

myndigheter inte ska bedriva opinionsbildning eller företräda särintressen.85 Den statliga 
demokratiutredningen anser att det är viktigt att myndigheterna skapar system för att ta del av 

medborgarnas erfarenheter och åsikter.86 Utmaningen i detta är att det krävs en lyssnande 

                                                        

81 Regeringens hemsida: www.regeringen.se ,Offentlighetsprincipen. Tillgång 2011-11-08. 
82 Bertil Flodin i: Larsson I, Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 31. 
83 Bertil Flodin i: Larsson I, Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 31. 
84 Bergström B. mfl. 2004. Medieboken: Information och reklam. Malmö: Liber ekonomi. s 51. 
85 Prop. 2009/10:175: Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. Stockholm: Socialdepartementet // E-
delegationen. 2010. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0. Stockholm: E-delegationen. 
86 SOU 2000:1. En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm: Justitiedepartementet. 
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organisation, som fångar upp de strömningar som råder i samhället. En av de viktigaste 

förutsättningarna för att lyckas med det är att den högsta ledningen förstår och driver frågan, så att 

arbetet omfattar hela organisationen. För att nå resultat kan inte kommunikationen inte vara en 
fråga enbart för informationsavdelningen. Hela organisationen måste vara villig att omvärldsbevaka 

och föra dialog. Eva-Lena Jonsson på SMHI berättar i vår intervju hur deras Facebooknärvaro har 

bidragit till att öka den interna förståelsen för öppenhet och transparens: 

” Dialogen ger möjlighet att få återkoppling och respons på saker, som en del i 
verksamhetsutvecklingen. /…/ Omvärlden har alltid funnits nära oss och vi har naturligtvis 
haft en dialog med den även förut, men i andra kanaler som det inte varit lika lätta att ta del av. 
Genom att visa upp dialogen med omvärlden blir det tydligt att öppenhet inte bara är ett av 
våra ledord. Det innebär ju att vår närvaro i sociala medier kan bli kulturskapande i vår egen 
organisation. 

Serviceskyldighet och dialog 

I den offentliga förvaltningens serviceskyldighet ingår att ge medborgarna saklig och korrekt 

information.87 Det är en skyldighet som ingen offentlig förvaltning kan bortse från. Men för att 
skapa delaktighet räcker det inte med att förse medborgarna med mer information eller att öka sitt 

tjänsteutbud. Det krävs kommunikation och dialog, där den offentliga sektorn lyssnar och tar in det 

medborgarna har att säga. För att få igång en dialog krävs mötesplatser och arenor där människor 
och myndigheter kan kommunicera. Regeringen är i sitt uppdrag till e-delegationen tydlig med att 

de ser sociala medier som ett bra verktyg för att bedriva dialog och skapa öppenhet.88  För Thomas 

Selig i Katrineholm, är det självklart att det ingår i deras uppdrag att erbjuda medborgarna en 
kommunikationsväg via Facebook:  

” Frågan att vara på Facebook eller att inte vara på Facebook, är för mig en ickefråga. Det ingår i 
serviceskyldigheten, på samma sätt som vi är skyldiga att svara på mejl. Vi måste vara där 
medborgarna finns och medborgarna finns på Facebook idag.  

Uppdraget ger förutsättningarna 

Sociala medier kan bidra till att tillgängliggöra information om beslut och processer. Här tycker jag att 

Katrineholms kommun är en föregångare som publicerar nämndprotokoll och beslut på sin 
Facebooksida.89 Genom detta kan invånarna få en tydlig bild av vilka frågor som diskuterats och 

välja om de vill vara med och påverka besluten, antingen genom att kommentera i ett 

Facebookflöde, kontakta politiker för en direkt dialog eller genom en formell överklagan. På så sätt 
kan varje medborgare, genom att gilla kommunens sida, ha möjlighet att debattera och diskutera 

viktiga policyfrågor och beslut som engagerar dem. Flera myndigheter arbetar på samma sätt för att 

få in medborgares/kunders åsikter. Rolf Hedquist talar i sitt arbete om hur viktigt det är att en 

                                                        

87 Prop. 2009/10:175: Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. Stockholm: Socialdepartementet 
88 E-delegationen. 2010. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0. Stockholm: E-delegationen. 
89 Katrineholms kommuns Facebooksida: www.facebook.com, Tillgång 2011-11-08 
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organisation som säger sig lyssna till allmänheten fäster seriöst avseende vid det som sägs, för att 

som medborgare uppleva att man får säga sin mening utan att det man säger beaktas skadar 

trovärdigheten mer än det bygger förtroende.90 Thomas Selig, i Katrineholms kommun, ser en otrolig 
kraft i de sociala mediernas möjlighet att påverka vår demokrati: 

” När jag är missnöjd med någonting och ser att det uppmärksammas, att någon lyssnar så att 
min frustration eller mina bra idéer faktiskt fångas upp någonstans. Det är då vi kan bygga ett 
bättre samhälle. I Katrineholm har vi sett att när vi har kunnat möta missnöjesgrupper och föra 
en diskussion så har debattklimatet förändrats: från en aggressiv ton till ett mer konstruktivt 
debattklimat med inriktningen att lösa problemen tillsammans. 

I mina intervjuer är det tydligt att de olika myndigheternas uppdrag skapar olika förutsättningar för 
kommunikation och interaktion via Facebook. SMHI har ett publikt uppdrag som engagerar många 

medborgare. Deras Facebooksida består till viss del av en aktiv dialog mellan myndigheten och 

deras användare. Sjöfartsverket arbetar med frågor som engagerar en mindre målgrupp, därför har 
de att det svårare att hitta ämnen som engagerar och på så sätt få igång en aktiv kommunikation. 

Katrineholms kommuns uppdrag och verksamhet ligger närmare den politiska nivån, som beslutar i 

frågor som rör verksamheten. Därför handlar också en del av kommunens Facebook-
kommunikation om att föra ut information om beslut och policyprocesser till medborgarna. På 

grund av att de olika organisationernas uppdrag och förutsättningar ser så olika ut har jag inte heller 

kunnat hitta några standardlösningar för hur kommunikation och interaktivitet genom sociala 
medier inom offentlig förvaltning ska se ut.  

5.1.1 Kommunikationen påverkas 
Under senare år har den offentliga sektorn arbetat intensivt med att öka sin service på webben. Det 

har skett främst genom att bygga ut och tillgängliggöra information på olika webbsidor, men också 

genom att erbjuda sina kunder utökad service genom olika digitaliserade tjänster. Detta är vad Sally 
McMillan kallar en mottaglig dialog, där sändaren har den viktigaste kontrollen över kommunikationen 

men öppnar upp vissa delar för en möjlig tvåvägskommunikation.91 Det är först de senaste åren 

som flera kommuner och myndigheterna har börjat öppna upp för dialog med sina kunder. Eva-
Lena berättar hur SMHI stegvis har ökat sin närvaro i sociala medier liksom möjligheten till 

interaktion med sina målgrupper.  

” Twitter var först, det var för att kommunicera nyheter, sen införde vi möjligheten att 
kommentera nyheter på webbplatsen och därefter kom Folkets väder, innan förra sommaren. 
Hösten 2010 lanserade vi Facebook och våren 2011 kom det digitala kundtjänstforumet: 
Kundo. 

Det innebär att SMHI börjar närma sig den interaktionsnivå som Sally McMillan kallar den 

ömsesidiga dialogen, som förutsätter att både sändare och mottagare har samma möjlighet att sända 

                                                        

90 Hedquist, R. 2002. Trovärdighet – en förutsättning för förtroende. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. 
91 Sally McMillan i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 167f. 
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och ta emot information. På Facebook finns den möjligheten, då varken sändare eller mottagare 

äger kanalen och därför agerar på samma villkor.  

En ny kanal med många möjligheter 

Facebook är en relativt ny kanal, visst har den funnits sedan 2004, men det är först under senare år 

som den har fått ett genomslag i större användargrupper. I och med att hälften av Sveriges 
befolkning nu finns på Facebook har det också blivit en kanal som varken företag eller offentlig 

sektor kan bortse från i sin kommunikation.92 Frågan är hur vi ska se på Facebook: Är det en kanal 

för att nå närmare målgruppen med sin information? Är det en väg in för målgruppens synpunkter 
och åsikter? Är det ett sätt att bygga varumärke och presentera mervärden i förhållande till sina 

tjänster?  Är det en frågelåda, dit kunden kan vända sig med sina frågor? Eller är det en arena för 

kommunikation och åsiktsutbyte? Det finns många olika perspektiv, vilket också blivit tydligt i mina 
intervjuer. Eva-Lena Jonsson, från SMHI, berättar till exempel om deras erfarenheter av att arbeta i 

ett helt nytt medium, med nya förutsättningar: 

” Som kommunikatör är man ju ganska rustad för planerad kommunikation. Där har man en idé 
om hur det ska göras och hur det ska läggas upp. I sociala medier är man en del i en process 
som hela tiden förändras, som inte är styrbar på det viset.93 

Precis som Eva-Lena säger handlar det i de sociala medierna om att kommunicera på ett nytt sätt, 

som bland annat utgår från ett annat sätt att tänka kring sin varumärkeskommunikation. Från ett 

perspektiv där varumärkeskommunikationen har sin tyngdvikt i profilen, där det handlar om att 
sända rätt budskap genom en tydlig grafisk profil och rätt innehåll. Till ett varumärke som utgår 

från företagets identitet, som handlar om att skapa en ”sann” bild av företaget för att vinna 

förtroende och skapa relation med sina intressenter. För att lyckas med detta krävs mod och 
ärlighet, att vara beredd att öppna upp organisationen.   

Giddens menar har forna tiders tro på auktoriteter och traditioner ersatts av förtroendekapital. Ett högt 
förtroende är också grunden för att lyckas med sin kommunikation i kris eller vid negativ publicitet. 

Sociala mediers möjlighet att bygga förtroende och relation kan därför vara en framgångsfaktor för 

företag och organisationer. 94 Genom sociala medier finns också en möjlighet att få spridning av det 
egna perspektivet, utan att bilden filtreras genom mediernas nyhetsvärdering och den rådande 

medielogiken. Thomas Selig lyfter under vår intervju också hur de sociala medierna kan bidra till att 

föra ut alternativa bilder och ge allmänheten organisationens perspektiv: 

” När det finns en mångfald av åsikter blir det förhoppningsvis enklare för folk att dra sina egna 
slutsatser. Jag tycker att vi kan se ganska tydligt att medborgarna tar till sig de olika bilderna. 

                                                        

92 Findahl, Olle. 2011. Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .se-stiftelsen. s. 20. 
93 Intervju med Eva Lena Jonsson, informationschef och Gunilla Nyström, informatör på SMHI. Genomförd 2011-10-05 
94 Anthony Giddens i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 91f. 
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Samhällskommunikation i utveckling 

I min genomgång av samhällskommunikationens utveckling har jag sett att mängden information från 

den offentliga sektorn ökade i slutet av 1900-talet, samtidigt som den personliga 
medborgarkontakten minskade.95 Myndigheternas språk förändrades så att de använde ett mer 

familjärt tilltal till medborgarna, men samtidigt behöll myndigheten avståndet genom att vara 

opersonliga och osynliga i texten.96  Dessa förändringar bidrog till att öka informationsmängden, 
men inte till att skapa någon verklig kontakt och dialog mellan myndigheten och medborgarna. 

Gunilla Nyström, som arbetar på SMHI, upplever att Facebook har varit en bra arena för dem att 

föra dialog: 

” Jag upplever att vår Facebooksida har blivit en oerhört positiv arena: Nyfikna frågor, insatta 
frågor, bra dialog, även kritik - men inte så mycket som vi hade trott. /…/ Det tycker jag är 
spännande.  

En ny relation mellan medborgare och förvaltning 

Jag väljer att se sociala medierna är främst en kanal eller arena, där innehållet skapar substansen. 

Det är inget hokus pokus som fungerar annorlunda än vilken interpersonell kommunikation som 

helst. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte i de tekniska plattformarna, utan i den sociala 
interaktionen som delaktighet och mening skapas.97   

Genom olika uppsatser har jag försökt att skaffa mig en övergripande bild av hur mottagarna ser på 
att gilla ett företags sida på Facebook och vad de vill att sändaren ska leverera. Mottagarna tycker 

att det är viktigt att företaget förser dem med aktuell och uppdaterad information, samt att de får 

informations- eller förtroendefördelar som de inte kan skaffa sig någon annan stans.98 Marie Axén 
ger sin bild av hur Kriminalvården tänker kring att ge sina följare mervärden i form av 

informationsfördelar: 

” Det fungerar inte att bara lägga ut rena nyheter, utan det ska vara mer information, annars kan 
man lika gärna gå in och läsa det på hemsidan. Det är viktigt för oss att öppna upp för 
kommunikation och visa att vi är en modern och öppen organisation.  

Facebook ger möjlighet att skapa en öppnare och mer personlig kontakt mellan medborgare och 

förvaltning, men för att detta ska bli verklighet behöver förvaltningen se på sin kommunikation 

med medborgarna på ett nytt sätt. Troligtvis kommer det att förändra både informatörernas roll i 
organisationen men också hela organisationens arbetssätt. Men är den offentliga förvaltningen redo 

                                                        

95 Lena Andersson i: Larsson I, Rosengren KE. (red). 1995. Kommunikationens villkor. Lund: Studentlitteratur. s. 24 
96 Eva Mårtensson i: Löfgren O. (red). 1988. Hej, det är från försäkringskassan! Informaliseringen av Sverige. Stockholm: Natur 
och Kultur. s. 126f. 
97 Henry Jenkins i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 169. 
98 Hallberg, O. & Norén Cermén, S. 2010. Att gilla eller inte gilla, det är frågan. Hur användare förhåller sig till sidor på Facebook. 
Karlstad: Karlstads universitet.//Sandgren, R. & Nilsson, A. 2010. De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook En 
kvalitativ studie ur Facebookanvändarnas perspektiv. Uppsala: Uppsala Universitet. 
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för det? Och är medborgarna redo för det? Vill vi att offentliga förvaltningar tar del av och 

kommenterar de inlägg vi gör i sociala medier? Hur reagerar vi när de går in och besvarar eller 

bemöter våra inlägg? Många medborgare skulle troligtvis bli förvånade och fundera över sin 
integritet och om ”Storebror” ser allt de gör på webben. Så för att lyckas skapa en konstruktiv 

dialog är det ytterst viktigt att kommunikationen sker på rätt sätt, med respekt och en vilja till 

dialog. För myndigheten innebär detta att de behöver bli mer synliga och personliga som avsändare, 
för medborgaren vill inte möta en opersonlig myndighet – utan personen bakom myndigheten. 

Thomas Selig berättar i vår intervju om hur han ser på detta: 

” Det går ju inte att föra en dialog med en myndighet. Du kan inte prata med Försäkringskassan, 
men du kan prata med den personen som sitter i andra ändan av telefonen. Och om man kan 
få till en personlig relation, då blir det samtal och då blir det också förståelse på ett helt annat 
sätt. Försäkringskassan är ju faktiskt summan av alla de människor som jobbar där.  

När man som offentlig organisation ger sig in i de sociala medierna är det därför viktigt att fundera 

över hur personlig man vill och har möjlighet att vara. Myndigheten kan inte klampa in i 

medborgarnas privata sfär utan att släppa en del av makten över kommunikationen och visa upp en 
mänskligare myndighet. Om man som myndighet inte är beredd att göra det ska man fundera över 

på vilket sätt man vill använda kanalen. Kanske ska man nöja sig med att föra ut information och ta 

emot allmänhetens frågor på motsvarande sätt som man idag gör genom telefon och e-post? 

En demokratisk utveckling  

Facebooks möjligheter att bidar till ett mer demokratiskt samhälle handlar till stor del om en 
mognad och en förståelse för de sociala mediernas förutsättningar. För att det ska uppstå nya 

förutsättningar för kommunikation måste förvaltningen våga lyssna och möta medborgarna i en 

dialog på lika villkor samtidigt som medborgarna accepterar sociala medier som en arena för att 
diskutera och debattera frågor som berör dem. Kanske ska vi därför inte ha för stora förväntningar 

på att sociala medier kommer att revolutionera demokratin på kort sikt. Men, när både sändare och 

mottagare har mognat och börjat använda kanalerna på ett sätt som skapar nya 
kommunikationsmönster kan det offentliga samtalet förändras mot en mer öppen demokrati, där 

medborgarna är aktiva i den allmänna debatten som förs i nya forum. Genom detta kan det 

demokratiska samtalet närma sig det som Habermas beskriver som en upplyst diskussion, som han 
hävdar är idealbilden för det offentliga samtalet.99 Habermas utgår från en annan kontext än den 

digitala och hävdar att den upplysta diskussionen kräver deltagarnas närvaro i tid och rum. Men 

kanske kan framtidens upplysta diskussion ske på Facebook, där närvaro i tid blir den ständiga 
tillgängligheten och rummet blir virtuellt och tillgängligt för alla.   

 

 

                                                        

99 Habermas i: Berglez, P., & Olausson, U. (red). 2009. Mediesamhället. Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. s. 74. 
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5.1.2 Några råd på vägen 
I mina samtal med organisationernas kommunikatörer har det blivit tydligt att de fall jag undersökt 

har kommit olika långt och haft olika grund för sitt beslut att finnas med eller inte finnas med på 
Facebook. Jag vill inte värdera det eftersom varje organisation måste forma sin närvaro utifrån sitt 

uppdrag, sina syften och målsättningar. 

Jag har utifrån den litteratur jag tagit del av och de intervjuer som ingår i min undersökning kunnat 

se vissa faktorer som alla samverkar till att skapa en lyckad närvaro i sociala medier. Det som följer 

här kan ses som en sammanställning av mina egna erfarenheter och den kunskap jag samlat på mig 
under arbetets gång. Min tanke med sammanställningen är att den kan användas som 

diskussionsunderlag för att utveckla organisationens närvaro i sociala medier. 

Viljan: Det måste finnas en vilja och en nyfikenhet för vara med i sociala medier, både från den 

högsta ledningen och från dem som ska utföra arbetet. Sen gäller det att förankra, förankra, 

förankra för att får resten av organisationen med sig. Det är viktigt att prata om farhågor och 
möjligheter för att överbrygga rädslor och osäkerhet. På så sätt skapas en mognad i organisationen 

som ger goda förutsättningar för lyssnande och dialog. 

Lär av andra: Många offentliga organ arbetar idag med sociala medier på olika sätt. Genom att titta 

på hur de kommunicerar kan du lära av dem. Du kan också vara med i olika nätverk, både i 

verkligheten och virtuellt, där frågorna diskuteras för att skaffa ytterligare perspektiv. E-
delegationen har gett ut riktlinjer som kan ligga till grund för en hel del av de formella frågor som 

uppkommer i och med en lansering i sociala medier. Ta del av dem och stäm gärna av dina tankar 

och farhågor med en jurist som kan guida dig. 

Lyssna: Börja lyssna på vad som sägs om er i sociala medier. Då har ni en bra förberedelse för vilka 

frågor som kan väcka debatt och vad ni kan möta. Denna kunskap kan ni använda som underlag 
både i den planerade kommunikationen och i era svar och kommentarer i sociala medier. Det är 

utifrån den informationen ni bör sätta er ner och fundera kring hur och var ni vill kommunicera. 

Målet: Vilket är ert uppdrag och hur kan ni kommunicera för att uppnå det uppdraget ännu bättre? 

Tänk igenom vad ni vill, både på lång och kort sikt - för vissa effekter kommer att dröja. Sätt 

realistiska, men gärna mätbara mål, kring interaktion och deltagande, så att ni får en sporre för att 
utvecklas framåt. Reflektera också gärna kring de indirekta målen som: idéer och förslag för 

verksamhetsutveckling, kulturskapande i organisationen och mycket annat. 

Samarbeta: Sociala medier bygger på interaktion. Därför tror jag att det är svårt att lyckas om 

ansvaret för utveckling och kommunikation ligger på en person. Bilda en grupp, gärna med olika 

perspektiv, som kan arbeta tillsammans för att utforma och genomföra kommunikationen. Sociala 
medier innebär ett nytt sätt att kommunicera och därför är det viktigt att inte fastna i invanda 

arbetsmönster utan istället utmana varandras perspektiv. Genom att sprida diskussionen i en större 

grupp minskar också sårbarheten i svarstider och bemanning. 
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Tydlighet: Det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller på sidan. Sätt er ner och formulera hur 

ni vill att er Facebooksida ska fungera och var noga med att kommunicera ut det till dem ni ska 

möta där. På informationssidan bör det tydligt framgå vem som är avsändare och vad ni har för 
syfte med att vara där. Ni bör också ange hur ni hanterar gallring och eventuella kränkande inlägg. 

Det är också bra om ni anger vilka tider ni bemannar sidan, och vilka svarstider mottagaren kan 

förvänta sig. På så sätt vet mottagaren vad den kan förvänta sig och möjligheterna för att skapa 
förtroende och god kommunikation blir bättre. 

Testa: Sen är det bara att ge sig ut och våga prova. Ni kommer att se mönster: Vilka personer är 
mest intresserade av vad vi skriver? Vad är det som skapar interaktion? Vilken ton ska vi använda, 

när övergår tonen från att vara trevlig och mänsklig till att bli för privat? Använd era lärdomar i det 

dagliga arbetet och diskutera dem för att utveckla sidan vidare. Ta er utveckling i små steg, så att ni 
finner tonen och hur ni vill kommunicera.  

5.2 Vidare forskning 
Det har varit otroligt givande att få fördjupa sig i Facebook och offentlig kommunikation under en 

hel termin. I mitt arbete har jag vridit och vänt på olika frågeställningar och perspektiv, men man 

kan inte göra allt. Jag skulle tycka att det vore intressant att titta vidare på: 

• Hur de sociala medierna påverkar demokratin på längre sikt? Kommer deltagandet öka? 

Kommer politiken att populariseras? Vilka deltar i debatten? Är det en maktelit, på det sätt man 
kan se på Twitter och i ”Bloggosfären” eller kan Facebook förflytta det demokratiska samtalet 

till var mans egendom? Vad händer i så fall med makten i samhället och hur påverkar detta till 

exempel massmedias roll? 
 

• Hur används andra sociala medier, så som Twitter och bloggar i den offentliga 

kommunikationen? Vad skiljer dessa kanalers förutsättningar från dem som ges i Facebook och 
vilka olika roller kan dessa fylla i de offentliga organisationernas kommunikationsmix?  

 

• Hur upplever mottagaren när en förvaltning börjar diskutera på deras planhalva? Finns risken 
att misstron och avståndet ökas, för att det upplever att ”storebror ser dig”? Eller finns det en 

längtan efter dialog och delaktighet som den offentliga sektorn inte riktigt lyckats fånga in? Har 

vi förtroende för en myndighet som håller en familjärare ton och som närmar sig vår privata 
sfär? 

 

• Hur påverkas det offentliga språket i en ny kanal? Kommer det att bli allt mer familjärt och 
personligt på samma sätt som beskrevs i boken Hej det är från försäkringskassan om det offentliga 

språkets utveckling i slutet av 80-talet? Eller går det att föra en dialog i en kanal som tillhör 

mottagarens privata sfär på samma sätt som man tidigare har kommunicerat i andra kanaler? 

Kort sagt. Jag ser att det finns en hel del outforskade, intressanta frågor att titta vidare på i samband 

med den offentliga kommunikationen på Facebook.
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6 Käll- och litteraturförteckning 

6.1 Källor 

Intervjuer med: 

Katrineholms kommun: Thomas Selig, ansvarig för sociala medier. Genomförd 2011-11-03 

Kriminalvården: Marie Axén, webbredaktör. Genomförd 2011-11-08 

Sjöfartsverket: Annika Johansson, informatör. Genomförd 2011-09-28 

SMHI: Eva-Lena Jonsson, informationschef och Gunilla Nyström, informatör. Genomförd 2010-10-05 

Facebooksidor: 
Katrineholms kommuns Facebooksida: www.facebook.com, inlägg under perioden 2011-09-01--2011-09-30. 
Tillgång 2011-11-08 

Kriminalvårdens Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 

Sjöfartsverkets Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 

SMHIs Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 

Swedish Seamen's Service Facebooksida: www.facebook.com. Tillgång 2011-11-08 

Webbsidor 
Katrineholms kommuns hemsia: www.katrineholm.se. Tillgång 2011-11-20. 

Kriminalvårdens hemsida: www.kriminalvarden.se. Tillgång 2011-09-15.  

Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se. Tillgång 2011-09-20 

Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se. Tillgång 2011-11-23 

SMHIs hemsida: www.smhi.se. Tillgång 2011-09-16 

Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl.se Tillgång 2011-11-10 

Samt vissa bakgrunds- och policydokument som överlämnats i samband med intervjutillfället. 
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Prop. 2009/10:175: Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. Stockholm: Socialdepartementet 

Sandgren, R. & Nilsson, A. 2010. De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook En kvalitativ studie ur 
Facebookanvändarnas perspektiv. Uppsala: Uppsala Universitet. 
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SOU 2000:1. En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Webbkällor: 

Ability partners hemsida: www.abilitypartner.se. Vinnare SMIOS Award 

E-delegationen: Enkät om e-förvaltningsarbetet inom myndigheter och departement. E-delegationens hemsida www.e-

delegationen.se. Tillgång 2011-11-25. 

Happiness hemsida: www.happiness.se. Hamilton, S. Vad är web 2.0? Tillgång 2011-11-21. 

Nationalencyklopedin på internet NE.se 

Regeringens hemsida: www.regeringen.se Offentlighetsprincipen. Tillgång 2011-11-08. 

Statistiska centralbyrån: www.scb.se. (Det allmänna myndighetsregistret// Det allmänna kommunregistret), Tillgång 

2011-10-20 

Sveriges kommuner och Landsting: Sociala medier i kommuner landsting och regioner. Enkätundersökning genomförd i 

november 2010 av IPSOS. Sveriges kommuners och landstings hemsida. www.skl.se. Tillgång 2011-11-25.
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Bilaga 1: Intervjuguide 
• Berätta om myndigheten och dess uppdrag, samt informationsenhetens verksamhet och 

organisation. 

• Vilka mål har myndigheten? Är det några av dem som ni arbetar aktivt med genom 

informationsarbetet? 

Vad är din bild av Facebook som företeelse/kanal? 

Vad har ni för mål mer er Facebooknärvaro? 

• Varför väljer ni att finnas med/inte finnas med på Facebook? Hur har ni resonerat kring 
detta? 

• Hur kopplar ni er Facebooknärvaro till myndighetens mål? 

Hur arbetar ni med Facebook? 

• Vilken typ av information brukar ni förmedla via Facebook? På vilket sätt? 
• Hur samverkar Facebook med era övriga kanaler? Sänder ni olika typer av information 

olika vägar? 

• Vem ser ni som er tänkta användare? Hur tänker ni kring det? 
• Hur gör ni för att aktivera de användare som besöker er Facebooksida?  

• Hur för ni dialog med användarna? 

• Hur har ni arbetat för att nå ut med information er Facebooksida? 
• Vilken organisation har ni kring er Facebooknärvaro?  Hur jobbar ni praktiskt, Samverkar 

ni med andra delar av organisationen? Hur? 

• Har ni annonserat för att dra trafik till er Facebooksida? 

Vilka effekter kan ni se av er Facebooknärvaro?  

• Har ni fått positiva/negativa reaktioner. 

• Är användarna aktiva? Hur ser ni det?  

• Har ni kunnat minska/effektivsera något annat informationsarbete genom er 
Facebooknärvaro? 

• Andra effekter? 

Har ni planerar på att utveckla er Facebooknärvaro? Hur



Bilaga 2: Ordlista med Facebookanknutna begrepp 
Det finns många begrepp som är kopplade till Facebook. För att underlätta förståelsen 

för dig som läser min uppsats har jag här sökt att definiera dessa.  

Facebooknärvaro: Att finnas med på Facebook i någon form, antingen med en privat profil, en 
sida eller en grupp. 

Facebooksida: (fan page) Ger ett ett företag eller en officiell person möjlighet att samverka med 
intresserade personer via Facebook. Dessa fans knyts till sidan genom att ange att de gillar företaget 

eller personen. Genom att ha en sida kan ett företag eller myndighet använda Facebook som 

officiell representant för sidägaren. 

Fans/Följare/Gillare: En person som följer eller gillar en sida på Facebook. 

Facebookgrupp: Är ett sätt att kommunicera med en mindre grupp på Facebook. Grupper 

användas av företag eller myndigheter, men det är inte lika lätt för användaren att hitta till och 

interagera inom en grupp, som på en sida 

Facebookprofil: Är den personliga sida som alla Facebookanvändare har. 

Logg: Informationen på Facebook presenteras i ett flöde eller logg, Det finns en logg för varje sida, 

grupp och profil. Varje användare ser en logg som baseras på de inställningar de gjort för hur de vill 

ta del av information från sina vänner och de sidor de följer eller grupper de ingår i. På en sida kan 
administratören bestämma om inlägg från andra än administratörer ska vara synliga i loggen. 

Inlägg: Är den informationsdel som läggs i min logg när jag som privatperson eller företag berättar 
något. Denna informationsdel kan gillas, delas eller kommenteras av mina fans (följare) eller vänner. 

Gilla: Att gilla ett inlägg är en markering från dem som följer loggen att de tycker om det som 
skrivs. Att användaren gillat ett inlägg blir då synligt i loggen hos den personen som. Antalet gilla-

markeringar blir ett mått på interaktivitet, som påverkar hur ofta vännen eller företaget syns i 

användarens logg. 

Dela: Att dela ett inlägg innebär att hela det delade inlägget blir synligt i användarens logg. Detta är 

ett sätt för spridning av information. Antalet delningar blir ett mått på interaktivitet, som påverkar 
hur ofta vännen eller företaget syns i användarens logg. 

Kommentera: Det finns möjlighet att kommentera alla inlägg på Facebook. De kommentarer som 
görs blir synliga i användarens logg och för deras vänner. Antalet kommentarer blir ett mått på 

interaktivitet, som påverkar hur ofta vännen eller företaget syns i användarens logg. 

Insight: Är den statistiktjänst som kopplas till alla Facebooksidor. I statistiken kan 

sidadministratören följa upp sin Facebooknärvaro genom att få en bild av antalet fans, vilken profil 

fansen har, hur hög interaktivitetsgrad sidan har och vilka inlägg som medför interaktivitet. 
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Bilaga 3: Intervju med Annika Johansson på Sjöfartsverket  
Intervjun genomfördes i ett konferensrum på Sjöfartsverket i Norrköping på eftermiddagen  2011-

09-28. Det fanns inga tydliga störningsmoment under intervjun. Detta var min första intervju, vilket 

medförde att jag inte var varm i kläderna i intervjusituationen. Kände också viss osäkerhet kring de 
tekniska hjälpmedel jag använde.  

Under intervjun upplevde jag att resp. var lite osäker och inte nöjd med den närvaro Sjöfartsverket 
hade på Facebook. På vissa frågor upplevde jag att hon svarade vad de borde och kunde göra 

istället för att kunna ge exempel på hur de gör. 

Jag blev lite ställd när jag insåg att de inte ansåg sig ha allmänheten som målgrupp. Min inriktning 

var i det här läget att titta på hur myndigheter kommunicerar med medborgarna ur ett 

demokratiperspektiv. Men om myndigheten inte arbetar med medborgarna som målgrupp så är det 
ju inte heller medborgarna som ska påverka verksamheten, varken ur ett 

verksamhetsutveklingsperspektiv eller ett demokratiperspektiv. Då sjöfartsverket är ett 

affärsdrivande verk är det kundnyttan som styr vid sidan av lagar och regler. 

Berätta om ert uppdrag och verksamhet 

Har främst affärsverksamhet – sälja och leverera tjänster som de behöver till sjöss. 

Är ansvarig för : 

Sjö och flygräddning, isbrytning, farledshållning, för yrkestrafiken till sjöss. Gör sjökort. Lotsar  

All verksamhet är inriktad på yrkessjöfarten, men vi gör även en del kopplat till fritidsbåtar. 

Vi är regeringens experter på sjöfartsfrågor. 

 

Vad fokuseras i informationsuppdraget? 

Vi kan inte välja bort någonting. 

 

Är medborgarna er målgrupp? 

Nej, ingen viktig målgrupp. Vi har inte mycket direkt med allmänheten att göra. De kommer främst 
i kontakt med vår verksamhet genom sjöräddningen. 

De viktigaste målgrupperna är de yrkesverksamma till sjöss och deras mäklare, agenter och de som 
köper transporter till sjöss, samt våra uppdragsgivare och andra myndigheter. 
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Alla föreskrifter och inspektioner har gått över till Transportstyrelsen. 

 

Informationsavdelningen: 

Nio personer inkl chef. Inte överflödigt, ganska slimmat, en person för varje område. 

 

Facebook närvaro. 

Sjö och flygräddningscentralen, som svarar när man  ringer 112, i gbg hade en egen Facebooksida 

där de lägger ut korta loggar på alla sina ärenden. Vad som hänt och hur man tagit hand om 

nödställda. RSS-flöde, helt automatiserat flöde. Det var det allra första 

Det sammanförll med två viktiga delar, dels fick vi en ny generaldirektör, som fokuserade väldigt 

mycket på information, att vi ska vara tillgängliga och synas utåt. Hennes fråga var väl varför vi inte 
redan fanns på Facebook. Hon tog det förgivet. 

Samtidigt deltar vi i ett EU-projekt där en av delarna man arbetar med är rekrytering till 
sjöfartsyrken. Om man ska få ungdomar att bli intresserade av att gå till sjöss måste man börja 

ganska långt ner, för det är en sån där yrkeskategori som inte syns så mycket. Man tänker inte på att 

man kan gå till sjöss och kanske sedan gå i land och jobba på till exempel sjöfartsverket. Och då 
började man fundera på hur man når dem och då hoppades vi att Facebook kunde vara en bra väg. 

Så tänkte vi från början i alla fall. Det blev ett snabbt igångsättande utan några jättestrategier eller 
jätteplan. Från början skulle vi bara finnas där. Det fanns väl planer på att vi skulle behöva dela upp 

sidan beroende på vilken målgrupp det var vi pratade med, men det hann vi inte med just då i alla 

fall. 

Information vi förmedlar. 

Sjö och flygräddningen var förut en egen sida som vi nu har fört in på Sjöfartsverkets sida. 

flygräddningens information på sidan. Där händer det mycket, och de behöver inte jobba aktivt 

med det eftersom det är ett automatiskt flöde. 

Våra pressmeddelanden går in automatiskt.  

Sen blir det skurar när man försöker hitta saker att gå ut med på Facebook. Vi har inte riktigt hittat 

strategin än. Vem pratar vi med där och så. 

Många av våra gillare är frivilliga sjöräddare, som hängde med från den andra sidan 

Vi lanserade en telefonapp med vind och väderinformation som vi lanserade ganska mycket genom 
Facebook. 
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I samband med båtmässor brukar vi berätta att vi finns där, men också att man kan vinna biljetter 

och så. För att försöka få igång en dialog, men det blir lite så där då och då, när man kommer på att 

det här kan vi ju ta på Facebook också. 

Det är inte en naturlig kanal? 

Nej, vi har inte riktigt hittat formen för det än. Men vi har börjat fundera ganska mycket på det nu 

och vill väl. Vi har ju en kommunikationsstrategi som är ganska ny och där nämns ju Facebook. 

Men ändå att sitta ner och fundera lite över vem vi pratar med och vad vi ska säga. Vi behöver nog 
jobba med det.  

För nu har vi ju varit igång i snart ett år. Det är ju inte så att det bara rullar på av sig själv och att 
folk diskuterar en massa och så där. Man måste ju vara aktiv själv också och ge något mervärde – 

varför ska man vara där. 

Har ni gjort något att annat än att lotta ut biljetter för att starta dialog? 

Det känns som att vi har lagt ut filmer, för att få in lite synpunkter och så– eller gjorde vi det? Det 
kanske bara var som vi tänkte. Vi skulle lansera en film om sjöfartsverket som vi tänkte lägga där, 

men den har faktiskt inte hamnat där än. 

Det har varit lite skralt med dialogen, men vi svarar ju på dem som eventuellt säger någonting, eller 

ställer en fråga och så. Men vi har haft svårt att hitta från vårat håll, vad vi vill prata om då. 

 

Vad har ni för organisation kring Facebook? 

Jag är den som ska ha ett extra öga på den och vara ansvarig för den. Nästan alla vi på 

kommunikationssidan är ju administratörer och kan gå in och göra inlägg och svara. 

Vi har ytterligare en Facebooksida inom Sjöfartsverket som har en tydlig målgrupp. Det finns en del 

som heter sjömansservice som har ett uppdrag att tillgodose sjömäns behov av kultur och 
sysselsättning. Vi ansvarar för svenska sjömän till sjöss, som kan vara borta från Sverige halvårsvis 

och behöver kunna hänga med i  - vad som händer här hemma. De får filmer och böcker och så 

utskickade. Och för fartyg som kommer till vissa hamnar anordnar man lite idrottsaktiviteter och 
så, så att man ska komma ifrån fartygen. 

Dom har ju en tydlig målgrupp, så de har en egen sida på Facebook. Där de försöker få igång dialog 
kring t.ex. filmerna de skickar ut, vad vill man ha för filmer, vad är man intresserad av osv. De har 

lite tydligare vem de pratar med. 

Får de någon aktivitet 
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De har börjat ganska nyligen. Har haft svårt att få in folk. Det är svårt att marknadsföra att sidan 

ska användas till det. 

 

Hur har ni jobbat med att få ut information om att ni har en webbsida? 

När det var helt nytt gjorde vi reklam på vår hemsida, i nyhetsbrev och tog fram ett litet visitkort 

som talade om att vi finns på Facebook. Och i vår egen tidning har vi gjort reklam, men inga stora 
grejer. 

Sen finns det en länk på vår hemsida till facebok och twitter 

När vi får igång en dialog på sidan har vi tänkt att man kan hämta inlägg och visa på vår webb os. 

 

Reaktioner 

I början positivt – närmast sörjande. Tyckte att det var kul att vi fanns även där. 

Sjöräddnings-rss kan vi inte styra, så FB tar in massor på en gång. Det har vi fått reaktioner på, det 

var tråkigt att det blev fullt av sådana i hans logg. 

Användarna är inte särskilt aktiva? 

De gillar ju o så där. Vi har en kille som gillar alla inlägg, det blir ju lite konstigt när det t.ex är 
någon som hoppat från Öresundsbron eller så. Men det man gillar är naturligtvis att det finns 

någon där och räddar honom. Men det kan ju se lite konstigt ut. 

Det är en fråga vi verkligen vill jobba med – hur får man igång det. 

Är det något ni inte behöver göra i ert vanliga inforamtionsarbete. 

Nej, det har inte ersatt någon ting. Det är bara utöver det vi redan gör. Och inte speciellt 

betungande heller.  

Det är ju som telefon – eller en väg till där vi finns och syns. Det är ju bra att vi kan vara tillgängliga  

- det är en väg in till oss yttterligare. 

Vad ser ni framåt? 

Dels måste vi lägga en strategi, för annars kan man ju fundera på varför man har sidan. Jag vet inte 

om det är många företag som har gjort så, att man har startat upp utan att hinna fundera på varför 

man ska vara där. 

Börjar ungdomar försvinna till nya arenor – är det rätt att fortsätta med rekrytering den här vägen? 
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Har ni annonserat på FB? 

Nej, men vi funderade på det när vi lanserade appen. Men google var mer prisvärt och mer använt. 

Får ni intrafik till er sajt? 

Det var nyttigt att titta på statistiken. Vad de har gjort. I vårt statistikverktyg ser vi att vi har 240 

personer som kommit från Facebook till Sjöfartsverket. Mycket eller lite ?  2%  Jag kollade vad det 

var för nyheter som dragit in trafiken. Det är ju de nyheter vi lägger ut som folk nappar på. Det 
finns ju massor att analysera. 

Nyheterna finns ju också på vår webb, så man vet inte vad som 

Vi har ca 30 000 besökare på en månad, men 240 personer är ändå 240 personer, det kan ju vara 

jätteviktiga personer. 

26 nya gilla markeringar på en månad är ju rätt så bra.  

Jag vet inte hur man utvärderar. Kanske kan man ställa en fråga på Facebook där man frågar vad de 

vill ha den vägen. Som en grund för strategin. 

Vi har inte den typen av verksamhet som är för allmänheten. SMHI är ju mer publikt, man kan ju 

inte jämföra med deras siffror. Man får jämföra realistiskt. 

Har ni kvantifierbara mål med er FB? 

Nej?  

På webben? Nej 

Mäter mer på omnämnande i media. 

Når ni journalister genom fb? 

Nej, jag tror inte det. Vi har inte tänkt på det som en kanal till journalister. Tänker man inte mer 

Twitter då fortfarande? 

Man börjar känna behov av att ha ett privat och professionellt konto för att dela upp de man är 

vänner med.  

Jag har inte analyserat vilka som gillar oss, har sett att det är många sjöräddare. Har inte varit inne 

och titta på de olika personerna. 

 

Vi behöver sätta oss ner och fundera. Jag har ju svårt att tro att vi slutar, men vi behöver sätta oss 

ner och fundera – den här typen av frågor vill vi ha här och kanske de här personerna ska prata. 
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Alla kanske inte ska twittra för sjöfartsverket utan vi kanske ska ha olika ambassadörer. I början var 

det ju kul att några kom igång, så vi har ju länkat till dem från hemsidan, men det blir ju fler och 

fler, men alla kan ju inte vara vår officiella talespersoner. De får ju Twittra hur mycket de vill, men 
vi kanske sak välja vilka vi vill lyfta fram lite extra.  

Man skulle nog sätta sig ner några stycken och fundera på hur man skulle kunna använda det på ett 
bra sätt. 

De som säljer våra sjökort har ju till exempel ett jättetydlig, uppdrag/målgrupp. 

Vi ska få en mer organiserad kundtjänst som kanske skulle kunna använda Facebook på ett 

tydligare sätt för att få ut inforation om t.ex. datasystemkrångel och nya funktioner. Det går säkert 
att utnyttja på ett mycket bättre sätt. Samt rekrytering känns viktig. 

Vi kan inte vara där 24 timmar om dygnet, det kanske många förväntar sig när det är fb. Vi följer 
SJs standard så att vi finns här mellan 8-15. LFV vill ha 24/7 bevakning för de är rädda för troll 

som kan lägga in konstiga inlägg o så. 

Jag gick och pratade med en jurist innan vi startade, vad han såg. Om det var något speciellt som vi 

var tvungna att reglera innan. Hans syn vara att det bara var ytterligare en väg in, likt telefon och e-

post. Om vi har samma koll på Facebook som på dem så får det räcka. Och det har inte varit några 
problem. 

Många myndigheter är lite försiktiga. Vårat problem är ju tvärt om att vi vill ha mer. 

Vi har små filmsnuttar i vårt EU-projekt där unga medarbetar talar om varför de har valt att arbeta 

inom sjöfarten och varför de valt den eller den vägen. 

Styrelsen vill att det ska finnas mer strategier, innan årsskiftet finns nog det på plats. 

Policy för uppträdande? 

Nej. Kanske det ingår i ledningens uppdrag – att man är noga med vem man skriver för. Men det är 
ju ett privat område. Så det är svårt att reglera. Det finns en del frågor som är viktiga att ta tag i. 

Finns det engagemang och intresse? 

Ja, det är vissa eldsjälar som hamnat i fronten. Det finns väl en viss misstänksamhet, så det är inte 

alla som tycker att det är självklart. Men eftersom vi har en generaldirektör som tycker att 
kommunikation är viktig – så får man väl rätta sig efter det. 

Hittills har det mest varit vi på kommunikation som arbetat med FB. Det är om det skulle komma 
in vissa frågor eller så som vi konsulterar andra delar av myndigheten. 
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Bilaga 4: Intervju med Eva-Lena Jonsson och Gunilla Nyström på SMHI  
Jag träffade informationschef Eva-Lena Jonsson och informatör Gunilla Nyström 

Vi var i ett konferensrum på SMHI, alltså på respondenternas arbetsplats. Det fanns inga tydliga 

störningmoment under intervjun. 

Lite problem med ljudinspelningen pga min osäkerhet på systemet. 

De vill gärna titta på det jag skriver, så att faktauppgifter stämmer och för att de ska kunna 
komplettera bilden. Jag lovar dem det, så att det inte blir feltolkningar längs vägen. Jag får gärna 

återkomma med ytterligare frågor. 

 

Uppdrag: 

EL: Minska sårbarheten i samhället, det står i och för sig inte i uppdraget, men alltså sårbarheten 

kopplat till väder och vatten då då. 

EL: Bidra till en god samhällsplanering, att minska sårbarheten i samhället samt att bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppfylls. Står det i vår instruktion. Det står också att vi ska vara en 
expertmyndighet inom våra områden, som är: Meteorologi, Hydrologi och oceanografi och 

klimatologi – det är ju många svåra ord här. Men det är ju att vi spänner över både atmosfären och 

tillståndet på land och i vattendrag och i hav då. Och den bilden, den ständigt uppdaterade bilden 
av hur det förhåller sig, den kräver ju också att vi gör en stor insamling av data, det blir liksom en 

kunskapsbank av det som vi ska förvalta. 

EL: Vi är en uppdragsmyndighet. Väldigt förenklat är det så att drygt hälften av vår verksamhet är 

anslagsfinansierad verksamhet och resten är affärer och uppdrag. Uppdragsbiten är en mindre del 

och affärsverksamheten är en ganska stor del. Det står också i vår instruktion att vi ska öka 
samhällsnyttan i vår verksamhet, genom att bedriva affärsverksamhet. Dvs att andra intressenter ska 

kunna komma åt tjänster och information och då också få vara med och medfinansiera det. Så 

skattebetalarna betalar inte för mediernas användning till exempel, utan det får de stå för. Det är 
också affärsdrivande när företag använder våra väderprognoser för att höja sin effektivitet, i 

energiproduktion och liknande. Det är en kommersiell verksamhet, som ska generera intäkt tillbaka 

till staten. Så ser uppdraget ut. 

Har ni allmänheten som målgrupp? 

EL: Ja, allmänheten är en av våra målgrupper och i den anslagsfinansierade verksamheten så är ju 

allmänheten och andra myndigheter, kan man säga lite förenklat, de stora målgrupperna. Men sen 

har vi också en grupp som är forskarsamhället, eftersom inbakat i de här verksamheterna finns 
också en ganska omfattande forskning. Vår forskningsverksamhet har ökat under senare år, det är 

åttiotalet forskare nu. Det är en relativt stor forskningsverksamhet, inte minst inom klimatfrågan. 
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Klimatforskningen har ju under de senaste tio åren varit i tillväxt. Så en ganska stor del av 

forskningen är externfinansierad. Vi tar in externa pengar genom EU-finansiering, men även 

svenska forskningsråd ger oss forskningsmedel. 

 

Hur ser infoarb ut? 

EL: I grunden ser det ut så att kommunikation till de olika målgrupper vi jobbar med är ett 
verksamhetsansvar – det är delegerat ut i verksamheten. Sen har vi en central funktion, där vi finns. 

Där vi ansvarar för det som är övergripande. Och det rär då både strategiskt och policyfrågor, 

riktlinjer och den delen. Men också att vi håller i en del av de gemensamma arenorna, de 
gemensamma satsningarna och kanalerna, och dit hör till exempel webbsidan eller över huvud taget 

närvaron på internet. Internkommunikation, ledningskommunikation, kompetensstöd, rådgivning 

när det gäller kommunikationsplanering och kommunikationsaktiviteter av olika slag. Så även om 
det är en verksamhet som genomför det här eventet eller vad det är, så kan det vara så, eller bör väl 

vara så att man har samordnat och planerat ihop en del kring aktiviteterna. Men det ligger ett stort 

ansvar ute i verksamheten och det kan vara bra att ha med sig, just när man börjar tala om det här 
området, tror jag. 

Det är så vi fungerar, vi är alltså inte en stor central informationsfunktion som kollar allting, så 
fungerar det inte. Utan det är mer att vi jobbar på två ledder: Vi ska jobba övergripande, men också 

jobba med de förhållningssätt, de synsätt och de strategier som vi vill jobba med - på bredden. Men 

sen hur det används och så, det arbetas det med på respektive avdelning Och det är en växelverkan 
däremellan, det är ju inte så att vi dikterar villkoren och så gör de, utan det är en ständig 

växelverkan. Jag tror att det blir så i de flesta stora organisationer, men här är väldigt uttalat att 

informationsansvaret också ligger där, så när det gäller att prata med media eller göra aktiviteter, 
och inte minst då när det kommer till de här sociala medierna, att svara på frågor eller vad det nu 

kan vara för någonting så förutsätter det en involvering av verksamheterna. Även om vi håller i en 

koordinering och samordning många gånger.  

GN: Den delegerade kommunikation – att varje medarbetare ansvarar för kommunikationen 

gentemot sin målgrupp, att SMHI har det så uttalat har ju påverkat mycket det här med sociala 
medier. Allting slussas inte genom en informationsavdelning och sen ut. För när sociala medier 

kom mer och mer så kan ju inte organisationen hantera det riktigt, eller informationsavdelningen 

kan inte mäkta med allt. Men här är det redan delegerat och man har redan den infrastrukturen i det 
kommunikationsarbetet, satt sedan innan. Sedan innan det här med sociala medier. 

EL: Ja synsättet finns liksom 

GN: Ja vi har en informationsprocess här , som jag tror kan skilja SMHI från många andra 

organisationer. 

Hur länge har ni arbetat så? 
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EL: Med delegeringen – ja, jag har ju varit här drygt i tio år och det är den del av filosofin, den 

fanns här redan när jag kom hit. Den sitter i väggarna. Rent formellt så tror jag det togs ett stort 

steg (en organisation tar sig ju alltid vissa steg, där verksamheten utvecklas) så tror jag att nån gång i 
början på nittiotalet tog man stora steg när man bröt upp fackkompetensområden och integrerade  

och jobbade med att organisera verksamheten mot olika externa målgrupper – om jag uttrycker det 

så. Tidigare var det t.e.x meterologiavdelning, men så blev det ju affärsområde X och Y.Då gjorde 
man det på en annan ledd och det har ju förändrats en del efter det och gjorts några  ytterligare 

förändringar i organisationen på 15-20 år. Men grundidén har funnits kvar, med långt delegerad 

information och ambitionen med det är ju att det ska finnas en större förståelse för mottagaren eller 
nyttjaren. Så att den kunskap eller tjänst som vi erbjuder ska kunna anpassas så bra som möjligt. 

Det är liksom en grundfilosofi med fokus på att det ska vara nyttigt. Sen kan vi ju inte påstå att det 

här i vardagen är helt enkelt, jag tror det finns för- och nackdelar. Men som när webbplatser 
byggdes upp för 10-15 år sedan, runt om i olika organisationer, så hade ju också vi redan då med 

oss det i starten, att det fanns ett delegerat synsätt. Vilket gjorde att vi aldrig, inte ens då hade en 

stor central redaktion. Så det har vi med oss i historien. Jag tror att det är ännu svårare om allting 
har kanaliserats ut genom en informationsavdelning, när allt man gör  ska passera igenom 

någonstans, så funkar det inte här. Däremot jobbar vi andra vägen att försöka kompetensutveckla 

och på olika sätt säkerställa att kvaliten ska bli så bra som det går och det är ju en ständig utmaning 
i en organisation naturligtvis att jobba med det. 

Har ni någon policy för sociala medier? 

GN:Ja, jag har plockat fram lite olika grejer: (se dokument) 

Policy, handlingsplan 

EL: Nu är handlingsplanen inaktuell – för vi håller på och jobbar om den, men det spelar inte så 
stor roll för din del nu, tror jag. Vi har jobbat med tvåårsplaner för vår närvaro på webben och den 

senaste håller på att jobbas om nu, men det här är den gamla, men då gjorde jag ett litet utdrag ur 

den och tog fram från visionen – några inledande kapitel här. Det här handlar om hur vi vill se på, 
vad vi har för vision kring hur samspelet ska ske, som är mer än en webbplats utan att det också är 

en närvaro i andra sociala medier som samspelar med webbplatsen som på något sätt blir navet då. 

Kan man säga. Så det här får du ta med dig, jag har klippt bort en massa här, men den här delen 
klippte jag in, som är ett av de fokusområden vi har haft under 2010-11, som är att öka närvaron, 

att vidga begreppen, att det som går på webben är mer än SMHI.se och hur vi har sett på det. 

Policyn beskriver mer förhållningssättet, hur vi ser på vår egen närvaro där och den är ju mer 

skriven för en enskild medarbetare. Handlingsplanen är mer strategin för hur vi som jobbar med 

utvecklingen, vad vi ska ha för målbilder. Jag vet inte om vi ska gå in och prata om innehållet i 
detta, men väldigt förenklat uttryckt kan man säga att vårt motiv är det är inget egensyfte att vara i 

sociala medier, utan det är som en förstärkning av/ en förlängning av verksamheten. Och att det 

ger oss möjligheten att öka nyttan av det vi gör genom att vi möter målgruppen/allmänheten där de 
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befinner sig. Men det gör också att …hur ska jag säga.. vi har ju inte gjort en egen story av vår 

närvaro i sociala medier, utan avgränsningen har ju varit det rimliga för oss: att hålla oss till de 

kommunikationsområden som vi annars hanterar. Så vi har sett det mer som en kompletterande 
arena. Den andra delen är ju mer dialogen – möjligheten att få återkoppling och respons på saker 

och ting, som en del i verksamhetsutvecklingen. Hur tas saker och ting emot – här har vi ju provat 

lite olika. När vi lanserade hemsidan så hade vi en utvecklingsblogg, så att vi kunde prova nya 
koncept och så på den ganska lilla gruppen. Och kanske är det inte Facebook som har givit oss 

mest, vi har ju ett digitalt kundtjänstforum också på vår webbplats där folk kommer med en massa 

kommentarer hela tiden, det är det senaste tillskottet, det är några månader gammalt bara. 

GN: Det var i mitten av maj som vi lanserade det. Kundo heter det, om du kollar på vår hemsida, 

var du än är någonstans, så på högersidan så har du någonting som heter tyck till. Och där kan man 
alltså gå in och ställa frågor  och kommentera, man kan också se vad andra har ställt för frågor och 

kommentera varandras kommentarer osv, så det blir verkligen ett socialt medium kopplat till vår 

hemsida och vår verksamhet. Och den har verkligen genererat intresse och kommentarer. 

EL: Om jag ska förklara papprena här: det här är en artikel på en webbplats som heter digitala 

staten, som intervjuade oss i våras, men här finns också lite bakgrundsfrågor, som kan ge dig lite 
liknande frågor som du själv ställer. Och det var så vi svarade på dem i våras. Så det kan ge en liten 

bakgrund till det hela. 

Och så det fjärde pappret, det får du berätta om: 

GN: När vi skulle ut med Facebook, då gjorde vi en användarmanual – för oss som arbetar med 
det, om man ser till FB. Vilken ände vi nu ska börja i…På Smhi.se har vi ett nyhetsflöde där, där är 

vi fem stycken redaktörer som arbetar med det. Materialet kommer ju utifrån huset, men någon 

måste ju ändå vara samordnade och ha liksom redaktörsperspektivet. Vi alternerar där och jobbar 
tillsammans. Vi alternerar och jobbar tillsammans, men vi skiftar vem som är huvudansvarig. Så vi 

har lagt upp det på samma sätt på Facebook, när man har huvudansvaret för SMHI.se, då har man 

också råkoll på artiklar och omvärlden och då har man också ansvaret för Facebook. Men sen har vi 
här då tagit upp skillnader och vad man bör tänka på, för det är ju ett annat sätt att kommunicera 

på. SMHI.se är ju mer nyhetsinriktat, mer traditionellt. FB och sociala medier handlar ju mer om att 

skapa ett engagemang. Så här har du själva innehållsförteckningen, vad vi har tagit upp, vad vi 
tyckte var viktigt att ta med här, så det är egentligen en användarmanual för de som arbetar 

praktiskt med sidan. 

EL: Men det var ju också, i förarbetet försökte vi ju identifiera vad det är för farhågor och vad man 

möter här som är annorlunda. Som kommunikatör är man ju ganska rustad för planerad 

kommunikation, man har en idé om hur det ska göras och hur det ska läggas upp. Här är man ju 
inte det, här är man en del i en process som hela tiden förändras. Och som inte är styrbar på det 

viset, och det var väl som ett stöd i det också. Det hjälper oss att vara förberedda på en viss nivå. 

Men vi valde sen att sätta igång för att försöka få erfarenhet. 



  Facebook i det offentliga samtalet 
  Kapitelrubrik 

 
 

 62 

Hur länge har ni varit på fb? 

GN: Nästan ett år sen, var det inte i oktober,  

EL: Ja det var nog i oktober. Twitter var först, det var för att kommunicera nyheter och vi ska inte 

använda Twitter på något annat sätt. Sen införde vi kommenteramöjligheten på webbplatsen och 
sen kom den här folkets väder innan förra sommaren tror jag. Och hösten 2010 lanserade vi 

facebook och våren 2011 var det här senaste tillskottet med det digitala kundtjänstforumet- kundo 

som det heter, i maj. 

Så snart ett år. Och vi har ingen sammanställd utvärdering än så länge. Men ditt arbete här blir väl 

en input i det. Det är spännande. Vi har ju ändå fått lite erfarenheter under tiden, då har du 
reviderat handledningen efter hand. 

GN; en av de första erfarenheterna som vi gjorde vad gäller Facbook – nu hade vi ju twitter. Så på 
facebook så körde v ju automatiskt flöde från nyheterna på SMHI.se ut på Twitter och ut på 

Facebook, men det tog ju inte många dagar innna vi insåg att det här funkar ju inte, det är ju inte 

rätt i facebook som medium, så då började vi arbeta mer manuellt och tänka lite annorlunda, vad är 
det som engagerar? 

EL: Ofta var det ju samma nyheter, men puffen skrevs annorlunda, rubriken annorlunda och vi 
använde en mer personlig ton. Och så länkade vi ju till artikeln. När vi automatiserade blev det ju 

ingressen rakt upp och ner. Men så väljs ju en del nyheter (GN) utöver som kanske inte kommer in 

på webbplatsen annars och en del andra kommer bort. Just det här att få det här personliga – alltså 
att tonaliteten blir lite annorlunda. Formatet är ju annorlunda helt enkelt.  

Ni verkar ju ha tagit till er vad de olika kanalerna står för… 

EL: Jag kanske ska komplettera lite med de här fem redaktörerna, det är ju inte fem heltidstjänster, 

Ni är ju kommunikatörer i olika roller som också har som en planerad verksamhet att också ha den 
här redaktörsrollen under vissa perioder. Då inkluderar det även de andra arenorna utom det 

digitala kundtjänstforumet, för vi har en kundtjänstfunktion här sen tidigare som jobbar med frågor 

från allmänheten och kunder – att hantera en massa sånna saker, så det är en del av deras 
verksamhet. Men det finns ett samarbete, men det är lite nytt, sp vi får väl se vad det blir av det. 

Men det där ligger alltså ute på kundtjänst. 

Redan från starten var det ju viktigt att knyta till sig personer från hela organisationen som kan 

svara på facebook. 

 Det kanske du kan berätta lite om, hur vi jobbar med det, redaktörens roll kontra fackpersonens: 

GN; Ja, det är lite grann det här med hur SMHI är uppbyggt, som vi har pratat lite grann om här 
innan. Särskilt diskussionerna i början – för här behöver vi ju faktiskt komma ut relativt snabbt. Så 

vi diskuterar mycket hur vi ska hantera det och det gäller ju att förankra väldigt mycket ute i 
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organisationen. Nu kommer snart en facebooksida och det ställer de här kraven från allmänheten 

som går in här på facebooksidan. Det var ju ett förankringsarbete i hela organisationen och 

strukturera upp det. Och det har fungerat väldigt bra, faktiskt – om man jämför med vad vi trodde 
och hur det blev så har ju Facebooksidan blivit en oerhört positiv arena: Nyfikna frågor, väldigt 

insatta frågor  - de som ställer frågor, de vet väldigt mycket. Jättebra dialog, även kritik, inte så 

mycket som vi hade trott, För det är så nära en själv, som individ, att kunna kritisera vädret och 
kunna använda facebook som den här arenan, men så har det inte blivit. Vissa är missnöjda med 

prognosen och skriver om det, men då är det sällan vi har behövt gå in och svara faktiskt. Det har 

vi gjort också, men andra användare har gått in och svarat och förklarat, så att de har en dialog med 
varandra på vår facebooksida, det tycker jag är otroligt spännande. Så det har blivit en jättebra arena 

på så sätt.  

EL: Nu börjar vi få lite erfarenhet av hur facebook funkar för oss, hittills. Dels hur kundo funkar – 

där är det ju lättare att skriva kommentarer bara rakt upp och ner. Det finns en större… vad ska 

man säga, det är personliga kopplingen är mycket starkare på facebook. 

GN: Den diskussionen finns i samhället nu, nu är det många tidningar som har dragit in sin 

kommentarer – för att man är anonym och istället kopplat det till exempel till facebook. Det blir en 
annan ton och man kan ha  en öppen dialog på en bättre nivå. 

Och möjligen med något enstaka undantag, som jag inte kan komma på nu har det ju varit en 
konstruktiv närvaro på facebook och innan försökte vi rusta oss – för det skulle ju kunna bli tvärt 

om. 

Det är många myndigheter och kommuner, inte minst som har de här farhågorna. 

GN: Det är nog inte fel att ha farhågan, så att man rustar sig internt och bygger upp de kanaler och 
resurser som krävs för att hantera en facebooksida. Så man behöver nog ha tänkt worst case 

scenario. 

EL: Du ger en positiv bild Gunilla och den är ju positiv, samtidigt är det ju en mognadsfråga. Det 

är ju inte så att det alla gånger är lätt att få experter på olika håll att skriva svar på en timme. 

Samspelet med verksamhetspersoner behöver inte betyda att man har ett dåligt samspel , det 
betyder bara att man har olika verkligheter. Och där är det ibland en utmaning som redaktör att 

elda på och försöka få förståelse för att det är viktigt. Det kan inte vänta tills nästa vecka, när Pelle 

kommer tillbaka, det här måste vi faktiskt lösa inom det här dygnet. Det är en utmaning som man 
egentligen har hela tiden, som myndighet, men den blir väldigt tydlig i de här sammabhangen. 

Anger ni att ni är bemannade mellan vissa tider, svarstider? 

GN: Det har vi angett på vår facebooksida och vi har också varit noga med att inte besvara på t.ex. 

helgen. Jag liksom många av medarbetarna här är engagerade och går in och kollar. Men om jag nu 
svarar på det här inlägget, på lördag em så skickar jag en signal, som vi som organisation inte är 

redo att skicka ut. – Att vi besvarar dygnet runt. Och det står tydligt angivet på vår facebooksida. 
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EL: måndag till fredag , har vi sagt, – vardagar under kontorstid . 

GN: Viss fb är ju som ett socialt medie, där har man ju förväntan om dygnet runt, samtidigt är det 
en myndighets Facebooksida och där är det rimligt att det är arbetstider. Och det har vi aldrig sett 

någon reaktion på heller. Vi får ju in en hel del frågor och sånt under helgen, men det har aldrig 

varit något konstigt att vi besvarar det sen på måndagen. 

EL Man kan inte förvänta sig att få svar direkt. 

Jag vill förstärka vilka verksamheter vi har. Vi gav oss in i det här för att vi ville se och prova på om 

det här är ett sätt att komma längre ut med vår information. Naturligtvis är det så att om det händer 

riktigt ansträngda saker, farligt väder till exempel, där vi ska varna för extrema vädersituationer. Det 
är en väldigt central uppgift mot allmänheten. Men det är inte var och varannan dag som det 

inträffar, utan det är ju nån gång ibland, men när det sker så får det inte vara någon tvekan om att 

det är korrekt information. 

Därför har vi också varit jättenoga med att facebookredaktören inte sitter där och flummar till lite: 

det ska nog bli lite jobbigt väder till helgen, utan där är vi stenstrikta och håller oss till varningar och 
sånt. Så det är ju när varning finns som vi kan lägga upp att det kommer att bli stökigt till helgen, 

kolla in varningarna och en länk där vi vet att det finns ständigt uppdaterat. Vi betraktar den 

redaktionellt, medan vår webbplats, har flera uppgifter, där en uppgift är att förmedla aktuell 
samhällsviktigt väderinformation och varingar. Det är ju inget som en webbredaktion här sitter och 

gör utan det är ju en automatiserad produktion som fungerar 24/7 alla dagar året om. Även om vi 

som en utvecklingsmöjlighet tänker oss att de sociala medierna kan ha starkare koppling. Att det 
kan finnas facebooktjänster som kopplar direkt in, men när det inte är så så har vi varit noga med 

att alltid återföra, att det inte är en egen informationsplats, facebook. Utan att det är en 

kommunikationsplats för att connecta med annan information som redan finns. 

En pushkanal? 

EL: Ja, men också dialogkanal 

GN: Vi lyfter ju sånt på eget initiativ som vi ser är samhällsviktigt, som vi vill att det ska nå ut. Det 
kan vara varningar, men det kan ju också vara vid andra tillfällen. Det kanske inte är varning för 

första halkan, men man kan ändå flagga upp det. Men vi hänvisar ändå till något som uppdateras av 

meterologerna, att kunskapen och informationen finns någon annan stans än på facebook. Vi sitter 
inte löpande och följer, för det är inte vi som är meterologer. 

EL: källan till informationen måste vara tydlig och då länkar vi alltid tillbaka till den i så fall. Istället 
för att man skriver informationen, för den kan ju uppdateras och bli inaktuell nästa timma. Men 

länken där, den vet vi att den sköts i en dygnet runt produktion. Då kan man ju vara mer säker i 

kvaliten i det man går ut med. Det har vi ju mycket rutin sen tidigare, på hemsidan, att gå ut med. 
Så har vi ju jobbat på hemsidan även tidigare, vi har ju inte redaktionellt författat information om 
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sådana saker utan vi har ju bara skapat en medvetenhet eller uppmärksamhet kring det, sen länkar vi 

ju alltid tillbaka till den webbtjänst som finns i botten.  

Det kan ju se olika ut för olika myndigheter. Det är ju inte alla myndigheter som har en 

dygnetruntverksamhet på det sättet. 

Er verksamhet är ju också väldigt informationsstyrd. 

Ja, det har vi ju haft fördelar av, samtidigt är det en utmaning att anpassa det till de här medierna, 
det kan ju bli lite trist. Det blir inte sådär personligt och lättsamt alla gånger, men då måste det 

andra gå före för vår del. Det får inte vara någon tvekan om att det är korrekt information. 

Har ni marknadsfört er fb sida på något sätt? 

Drygt 15 minuter in i filen SMHI 3. 

GN Vi har gjort ytterst lite marknadsföring. Vi har visat upp det på vår startsida, nu är det ju måna 

besökare där. Vi började som experiment att inte släppa ut nånting, för att se hur mycket det 
genererade. Det var inte så mycket, men det tickade på. Men det blev ju ingen riktig skjuts, men det 

var nog mer bara för vårt eget intresses skull, vi hade ju ingen brådska på så sätt. Sen visade vi upp 

det diskret på hemsida och det gav ju en skjuts till. Ser man till statistiken så tycker jag att det har 
varit ganska intressant med facebooksidan, att det har tickat på i ganska jämn takt. Vi hade nog trott 

att det skulle vara exponentiellt, men det har alltså inte varit, det har varit mer linjärt känns det som.  

Mellan 20 och 50 per vecka som gillar sidan, i grova tal. Stadigt uppåt i ganska jämn takt. 

EL Angående marknadsföring så är det ju någonting vi kan komma att ompröva i framtiden. Är det 

nu så att det skulle bli väldigt mycket nya nyttigheter som man kan få på facebook och inte någon 
annanstans hos oss, då skulle vi kanske ha agerat annorlunda. Men nu är det ju mer en förlängning 

av den information som vi redan har. Det måste ju finnas en rimlighet också, vi ser att det skulle 

kunna finnas väldigt mycket potential – vi skulle kunna ha olika grupper, runt olika ämnen och så, 
men det är ju en resursfråga och en prioriteringsfråga. och rätt eller fel, men vi har valt strategi att 

det här ska vara en breddning och en förstärkning och utvecklas i takt med de övriga kanalerna, så 

att det inte blir en egen historia, vilket det i och för sig skulle kunna varit om man skapade många 
olika grupperingar kring mer fackfrågor eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. 

Hur många jobbar på info 

EL: Det är två informatörer och jag som arbetar i den här lilla centrala funktionen och så är det två 

personer som jobbar med webbkoordinering. Så om man räknar oss så är vi ju fyra plus nu. Sen har 
vi lite olika lösningar på de olika avdelningarna. Någon avdelning har en informatör, någon annan 

har en marknadskommunikatör, den tredje har en klimatinformatör, så det är lite anpassat till 

verksamhetens art kan man säga. Som jag sa: för vår del är det ju inte att ha stora staber som kan 
klara av det här utan det handlar ju om åtkomsten hos den som har kompetensen i en fråga. Sen har 

vi sett det som en potentiell utveckling, men man måste ju se effekten av ett steg för at kunna ta 
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nästa. Det kommer säkert att bli en diskussion kring det framöver, för det är ju många av våra 

fackavdelningar, som är väldigt, beroende på säsong och så, väldigt involverade i att svara på frågor 

från allmänheten och de olika medierna. Och det är något väldigt positivt, men vi måste ju ha ett 
arbetssätt att göra det så att det blir effektivt. Men då är det ju den här koordineringen som vi 

tycker att vi kan klara av, som vi har tagit på oss. Vi är inte en stor funktion, men vi har kunnat 

inbegripa den här arbetsuppgiften i webbredaktörsskapet. 

Ni har alternerande webbredaktörsskap? 

EL: Vi har ansvar på två ledder, webbkoordineringsfunktion är ansvariga för hela webbplatsen, 

planen för den och genomförande av aktiviteter för att driva den. Vi har informatörer som driver 

extern information – vi har olika roller. På tvärsen organiserar vi det här som en 
nyhetsredaktörsarbetet, som handlar om förstasidan egentligen, nyhetsflöden och sånna saker. Det 

är den som är utlagd, det är dessutom en person på kundtjänst, två webbkoordinatorer och två 

informatörer som delar på det, i ett rullande schema. 

GN: Vi jobbar väldigt planerat, vi fem, plus de olika personerna ute i organisationen som har en 

informatörsroll. Vi träffas varje måndag och planerar veckans nyheter utefter vädret, händelser i 
omvärlden och så vidare. 

EL: Ett slags redaktionellt arbete, en slags miniversion av ett nyhetsmedium, med nyhetsmötet 
måndagar. Men sen har vi också mer långsiktiga planer kring vad det är vi ska göra olika perioder 

och vad har vi i verksamheten som påverkar och så, så det är ju både på kort och på lång sikt. Det 

involverar ju en tio till femton personer i den större gruppen, nätverket. 

GN: så det är många ute i organisationen som har en informatörsroll, som en del av sina andra 

arbetsuppgifter: Några är utpekade som bara informatörer, men för det mesta är det som en del av 
deras det arbete man har. 

EL: Ja, nästan uteslutande är det ju det. Ja det här ligger på en annan ledd. Man jobbar kanske i 
klimatanalysgruppen eller har ett affärsområde som jobbar med mediekunder eller så där. SÅ man 

har ett annat fokus och en annan hemvisst. Men de här fem jag pratade om jobbar ju på andra 

ledden. Det blir ju två perspektiv som möts, men här bygger det på att informationen tas fram 
därute – om jag uttrycker det så. Det är alltså inte massa folk som kan sitta här och skriva om allt 

möjligt. Vi satsar mycket på utbildning, skriva för webb, omvärldsbevakningsverktyg eller vad det 

nu kan vara, det är en utmaning. Det är en oerhörd utmaning att stötta och se till att det 
professionaliseras mer. Man får ha respekt för det, en person som jobbar med klimatanalys eller 

liknande och har en som arbetsuppgift att kommunicera det ändå har sin grund i att kunna tolka 

klimatet eller vad det är för något – och det är det den är expert på. Sen har den också förvärvat 
kunskaper inom de andra områdena, men det är inte det som är den egentliga yrkeshemvisten. 

Medan det för informatören är tvärt om, att man har sin yrkeshemvisst i informatörsrollen, men att 

man har förvärvat kunskaper inom ett fackområde. Och här finns det båda delarna som ska 
samverka. Jag tycker att vi har kommit en bit på väg. Det finns ju ändå ett inflöde. 
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GN: Organisationen vill berätta, det är mer tidsbrist från allas håll. Men engagemanget finns där 

och då finns det ju också material, eftersom det är en så stor verksamhet. Och jag tycker att det 

funkar väldigt bra. Sen är det ju, man stångas ju fortfarande med de frågorna ibland, att det finns en 
förväntan att det ska ske här ifrån, men det är inte särskilt ofta och det är då man märker att det 

faktiskt funkar väldigt bra. Det är exemplen som belyser hur väl det funkar egentligen. 

EL: Sen ser väl jag från min roll, vi strävar ju efter att vi ska kunna vara ännu mer konsultativa. 

Ibland skulle man ju vilja kunna ha tiden att visa vägen, och gå in och kan jobba med den här 

frågan lite mer för att visa hur man kan kommunicera och lägga upp ett sånt här arbete . Det 
försöker vi ju göra ibland också, men vi kan inte göra det på alla frågor och då får vi försöka göra 

den bedömningen att det här är, utifrån ett SMHI perspektiv en viktig fråga, även om det är en 

verksamhetsfråga, men den blir på något vis strategisk. Då kan vi gå in lite mer i det. Det finns nog 
en ganska god grundförståelse för det. 

Sen det här med att agera snabbt och svara, det är inte alltid alla tycker att det är lika kul, men det 
tror jag mer är att man håller på med något annat just då. Och vill inte göra det den här 

eftermiddagen. Det är ju inte ovilja egentligen. 

GN: Man sitter upptagen i ett jobb, och det är inte kommunikatörsjobbet utan det är ju inom sin 

verksamhetsbit och så kommer det en fråga och man har fullt upp med nånting annat och fullt 

fokus på det. Då förstår man att det kan vara svårt att åsidosätta det man håller på med. Svårt att 
prioritera (informationsarbetet) 

EL: Vi har väl hittat flera olika former för detta, ibland är det ju så att det inte behöver vara doktor 
XYZ som berättar det är, då ar i ju skaffat fram ett svar och svarat genom webbredaktionen. Men 

ibland är det klimatologen som faktiskt ger ett expertsvar på den här frågan, med namn. 

GN: Det är en lite intressant sak med facebook också: Hur ska man tolka frågan? SMHI är 

verkligen en expertmyndighet med forskare och även de som inte är forskare är otroligt djupt 

insatta i och djupt djupt kunniga inom sina saker. När man då läser en fråga så läser man utifrån allt 
man vet och vill besvara en fråga väldigt djupt och ingående, som kanske inte den här intresserade 

personen egentligen vill veta. Frågan är faktiskt så enkel som den lyder. Vi läser in för mycket och 

levererar för komplicerade svar. Där försöker vi se att vi som redaktörer, vi har säkert så mycket på 
fötter att vi kan ge ett svar och hänvisa kanske till en kunskapsinformation som finns på webben 

redan. Skulle det inte vara tillräckligt, då kommer den personen tillbaka och ställer en fördjupande 

fråga och då kan vi ta det till nästa steg.  Det är också en sån sak… vad betyder frågan egentligen. 
Man kan ställa en öppen fråga och vi kanske läser för mykcet expertis in i det. 

EL: Vi har uttalat att det är så vi vill att det ska vara. Vi lägger ju mycket krut på att bygga upp 
något som vi kallar för kunskapsbanken, som är populärmaterial om allt möjligt – hur uppstår en 

tromb eller vad det nu kan vara för någonting. Och är det kommer en fråga om det är det ju, precis 

som du säger, första nivån på svaret kan ju räcka att hänvisa till ett material som redan finns, men 
med en personlig ton och lite koppling till en aktuell situation. 
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GN: Och dessutom är det ju så att den som ställer frågan kanske är mer intresserad och vill ha 

svaret på följdfrågan, men alla andra som läser svaret får ju mycket ut av det om det ligger på en 

ganska allmän nivå. Så det är en poäng i sig också att det första svaret kanske inte behöver vara 
expertens expert. Det är många som läser svaret helt enkelt. 

Upplever ni att användarna är väldigt aktiva eller behöver ni göra några aktiviteter för att 

sätta igång en dialog? 

GN: Jag tycker att vi har en bra nivå på Facebook. Det är en trevlig sida. Det kommer 
kommentarer, och gilla knappar och folk delar och sen så kommer det också egna input där folk 

ställer frågor eller bara kommentera: Åh äntligen syns första hösttecknet. Ja lite glädjespridande, så 

jag tycker att det är en bra mix. Sen är frågan – vad vill man? Vill vi ha ännu mer interaktion. I 
nuläget tycker jag att det känns som om det är bra. Det är inget självändamål att andra ska agera 

mer på vår sida, utan snarare att det ger dem som är där någon nytta. Och det tycker jag egentligen 

att vi har bra kvitto på – det är inte så många som avgillar vår sida. Det tickar på med fler och fler 
som gillar, men det är väldigt få som klickar bort det, så på så sätt känns det som att de har gått in 

och är nöjda med det de får levererat.  

EL: Men det är väl också karaktären på det vi tar upp och så där. Det är väl en slags intresserad 

allmänhet, det är inte hela gruppen, det är väl ändå en grupp som tycker att – Jag är lite mer 

intresserad av det här med SMHI och vad de håller på med, så det är ju ändå en (GN Nischad 
målgrupp på så sätt) som du säger initierad på något vis. Inte experter, men det är ju uppenbart att 

man ställer intresserade frågor. 

GN: Det är ju inte dem som vill ha väderprognos som gillar sidan, utan det är faktiskt dem som vill 

åt kunskapen bakom, kring meteorologi och klimat. Vi har träffat rätt där, sen kan man alltid 

utveckla och kanske nischa och så vidare. 

EL: Det kanske finns andra behov i andra målgrupper som man skulle kunna adressera på ett annat 

sätt – som jag sa – i särskilda grupperingar eller så, men då har vi ju också sett att det finns andra 
vägar, som i vårt fall då med det här kundtjänstforumet, så blir det mer effektivt för den här väldigt 

breda gruppen som har en specifik fråga, som vill framföra sitt missnöje eller vad det nu kan vara, 

det är ett annat format. Medan det andra är ju ett gäng som vill intressera sig för den här frågan och 
kommunicera lite grann med varandra – har det visat sig också. Så det får väl framtiden utvisa. 

GN: Sen ser vi ju alltid att vi vill fortsätta utveckla, vi vill ju inte stå stilla och det diskuterar vi ju 
också, vad är nästa steg och så vidare. Så att det ändå sker saker. 

EL: Vi går väl in i en fas nu, när det gått ett år och vi står inför en ny verksamhetsplanering, så ska 
vi se på det här. Som jag sa, vi har inte knutit ihop säcken och sagt att så här blev det. Utan vi bara 

konstaterar hur det blev. Men vi har inte direkt gjort något ställningstagande att vi ska ändra strategi 

eller göra någonting sånt. Än så länge är det en slags förfining – att förändra i små steg som vi har 
jobbat med. Men det är klar att skulle man gå ut och vilja att nu ska vi få väldigt mycket större 
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grupperingar, mycket större mängd personer som följer oss, då skulle man ha en annan strategi 

kanske. Jobba på ett annat sätt. 

Har ni kunnat effektivisera genom er fb närvaro: 

GN: Det jag inte tror att vi har nämnt med Facebook är att vi kan nå en målgrupp som v i 
egentligen inte skulle nå annars. Det är intresserade människor, men jag tror inte att de skulle ha 

ställt frågorna till kundtjänst eller mailat eller ringt. Men här har de en arena att göra det på. Och jag 

tror att de – det är ju bara en gissning – men jag tror inte att de skulle gå in på vår hemsida och få 
den här informationen – trots att den finns där. Så är det inte så de skulle ta till sig den. Och att vi 

på så sätt kan vara närmre dem som faktiskt är intresserade, det är en väldigt stor poäng. Men det är 

kanske inte riktigt svar på din fråga. 

JH: Så det är inte främst en resurseffektivisering utan ett mer effektivt sätt att nå era mål. 

EL: Facebook kan ge en slags ökad nytta av den verksamhet vi redan har eftersom den kommer fler 

till del och på ett annat sätt. Det är en arena för den här kunskapsförmedlande delen – det är ändå 

kunskapsförmedling som är vår grej, att vi kan göra det.  

Det vi inte kan säga, för det vet vi ju inte riktigt än – vi tror att vi behöver hitta andra kanaler för att 

nå yngre målgrupper i framtiden. Och på så sätt så tycker jag att det har varit viktigt för oss att gå in 
på den här arenan och lära oss hur man jobbar här. Det är ett sätt att rusta oss för att ta nya steg om 

vi skulle vilja göra det. Jag menar inte att vi inte skulle vilja göra det, men vi har ingen strategi helt 

klar där. Det vet vi väl egentligen inte – om vi på det här sättet har nått fler yngre.  

GN: Nej 

EL: Det vet vi ju inte… Men om man ser långsiktigt, strategiskt så är det ju viktigt för oss att alla 

medborgare nås av viktig information. 

GN: Så vi vänder ju oss väldigt mycket till en bred allmänhet, jämfört med många andra 

myndigheter. Och Facebook – cirka hälften av Sveriges medborgare som är 40 och därunder finns 

på Facebook, så där finns en väldigt stor  allmänhet.  Det var ju lite varför vi tyckte att det var rätt 
kanal. 

GN: Men för att återgå till frågan om vi har effektiviserat eller lärt oss någonting. Det vi kände var 
ju att vi använde mycket samma metoder som kundtjänst har använt. Det är ju samma med dialog, 

men att man då slimmade. Vi har lärt av kundtjänst och kundtjänst har nog lärt av Facebook. Och 

jag tror att organisationen, som vi sa, förståelsen för att det är viktigt med ett snabbt svar och så 
vidare. Det blir nog lättare , för det blir ju väldigt konkret på Facbook. Alla kan själva se- och det är 

ju samma med kundo här då, man ser ju resultatet och förväntan. 

EL: Förut kanske det var i mailkonversation och då har ju bara de som varit inblandade i den sett 

den dialogen. 
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GN: Precis, nu kan hela organisationen se att det är viktigt att vara skyndsam. Inte bara den som 

har fått mailet. Det tror jag också påverkar. 

EL: Det är en ganska stor och svår fråga – jag vet inte om man kan svara på den så här väldigt 

enkelt. De här indirekta effekterna – jag vet inte om jag upprepar mig – det får ju aldrig vara ett 

egensyfte för myndigheter att gå ut i sådana här medier. Men om man ser att det finns möjligheter 
att öka nyttan, så finns det ju indirekta effekter av det och det här är ju exempel på indirekta 

effekter, att fler kan se, det blir mer transparent. Men det är också kulturskapande, det visas ju, det 

är inte bara så att det står som ett av våra ledord att man ska vara öppen, det är ett sätt att visa i ett 
kulturarbete för sin egen organisation. Att dialogen med omvärlden är viktig, nu vill jag inte på 

något sätt påskina att den inte har varit det för oss, för vi är ju en myndighet som väldigt många 

indirekt har en koppling till - att ta del av väderprognoser eller så där. SÅ det finns många 
myndigheter som är mycket mer anonyma i sitt uppdrag än vad vi är. På så sätt har ju omvärlden 

funnits nära oss ändå. Men utifrån ett internt perspektiv är det inte oviktigt att visa upp den 

dialogen. Som man faktiskt har haft förut också, men med andra kanaler. Som inte varit lika lätta att 
ta del av. 

JH: I en publik kanal minskar kanske att användarna ställer samma frågor och att man 

istället ställer följdfrågor. 

GN: Det du säger här är ju precis varför kundtjänst tog det här sociala mediet Tyck till på 
webbsidan. För när man vill ställa en fråga kan man se att andra redan har ställt den och man kan se 

att . På så sätt är ju tanken (nu har det ju varit så kort tid) att man kan minimera dubbleringar. 

EL: För din information är de inne i en uppföljningsperiod nu, de har ju kört nu i sommar, där de 

kommer att justera en del efter första perioden. Det är ju så – det tycker jag att många gurus sa 

innan, att man måste ju prova, och det kan vi bara bekräfta. Man ska vara rustad tillräckligt och ha 
tänkt igenom policy och princip och sådana saker, men sen måste man börja skaffa sig erfarenhet. 

Och göra det på ett område som man känner att man kan ta ansvar för. Det har i alla fall för oss 

varit en bra strategi att jobba så. 

JH: Jag kan se att det inte finns ett facit för hur man ska göra. Man kan titta på andra och 

få inspiration och lära av dem. Men man kan inte kopiera någon annan, för man måste 

utgå från sitt uppdrag och sina förutsättningar. 

GN: Det speglar ju både verksamheten, men också målgruppen – syftet med närvaron är nog 
väldigt olika. 

EL: Det finns ju potential – precis som du är inne på att man skulle kunna förflytta verksamheter 
på annat sätt till sådana här medier. Men för en verksamhet som vår är det en väldigt stor fråga. Det 

handlar inte bara om vad en informationsavdelning gör utan det handlar ju om vad 

produktionsenheten gör. Det är större frågor det handlar om: att ställa om eller styra om de tjänster 
som myndigheten erbjuder. Idag, vi pratar i radion och vi kommer ut på webben. Sa vi ha andra 
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delar i det som är knutet till sociala medier så är det inget som en informationsavdelning ska göra, 

utan då är det ju en verksamhetsförändring. Då har vi i alla fall hittills sett det som att de sociala 

medierna inte är en egen fil, utan det är integrerat med det övriga. Sen vore det ju jättekul o våra 
meteorologer – de bitar som hör till kärnverksamheten, nyttjade den här typen av forum. Men det 

måste man ju tänka till hur man gör det på ett bra sätt i så fall, så att det blir effektivt för 

myndigheten och för verksamheten. 

EL: Man måste börja bevaka de sociala medierna – innan man sätter i gång. Det har ju vi hållit på 

med länge. Så vi konstaterade att vi var i de sociala medierna. Det var bara frågan om – ville vi gå in 
med någon egen planerad verksamhet där, eller inte. Det tycker jag är en viktig input för en 

myndighet att ha lite koll på: var finns man i dag i de här olika sammanhangen. Vi har ju valt att inte 

gå in och besvara och ge oss in i dialoger som är på andra forum, annat än i något enstaka 
undantagsfall. Men samtidigt blir ju det en del av omvärldsbevakningen som man kan ha med sig i 

sin egen planerade kommunikationsverksamhet. Sen bloggare får ju skriva om vad de vill och folk 

får kommentera, det är ju inte så att vi ger oss in där och kommenterar.  

Men om en fråga rör sig väldigt mycket, så blir ju det en input för oss. Men det varierar vad man 

har för verksamhet, vad menar man gäller det SMHI eller gäller det vädret eller kommentarer man 
nånting annat, det gör det ibland svårt att med enkla medel få grepp om vad som dialoger som 

finns runt om. Det kan ju variera från myndighet till myndighet. 

GN: vi kan ju inte riktigt besvara det vi ser finns där ute i frågeväg, det skulle vi aldrig mäkta med. 

Men däremot kan vi ju skapa många arenor för folk att komma med frågan till oss och då vet vi att 

det här en fråga som de vill ha besvarad, eller kommentar eller tyckande eller… Men är det mer en 
nischad produkt eller liknande så kan det nog vara mer relevant. Man nämns inte, som SMHI är lika 

med vädret. Är det mer nischat så kan man ju säkert använda sociala medier på ett annat sätt – att 

bevaka och besvara på den arenan där man nämns. Det kan ju vara väldigt relevant. Men vår 
verksamhet – det passar inte riktigt så. 

EL: Vi uppfattar det så i alla fall, men sen kan det ju vara enstaka frågor som är väldigt tydliga, då är 
det lite annorlunda, Men annars – det flyktiga omnämnandet om man säger – som det finns väldigt 

väldigt mycket av när det gäller vår verksamhet. Det kan vi inte hantera på det viset att vi går in och 

bemöter eller svarar. De kanske inte vill ha något svar på den frågan, egentligen. Man använder ju 
oss synonymt med väder många gånger. Däremot kan vi se vilka frågeställningar som är på tapeten. 

Vi kan ju också se vilka dagar det är mycket diskussioner – vad beror det på? 

 

EL: Dokumenten ska användas som bakgrundsinformation och inte användas i sin helhet i 
uppsatsen. Stäm av med dem innan jag använder delar av de bilagda dokumenten. 
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Bilaga 5: Intervju med Thomas Selig på Katrineholms kommun  
Satt i hans arbetsrum som delades med en kollega, som kom in efter en stund, pratade i telefonen 

vid något tillfälle, vilket störde intervjun något. 

Thomas pratade tyst, så jag hoppas att ljudupptagningen fungerar bra. 

 

Hur länge har du jobbat –  

Sen 2009 

Då har ni ju hållt på ett tag.  

Det har gett väldigt bra resultat. 

Vad jobbade du med innan? 

Jag har jobbat med sociala medier långt innan det var sociala medier, framförallt i ideella 

organisationer och offentliga organisationer – den icke kommersiella delen av samhället. Sen 2000. 

Vi ville använda de kommunikativa krafterna i nätet även innan de sociala medierna fanns. Det 
gjorde att jag hade ett ganska stort försprång för att arbeta med sociala medier. 

Ni är ju ett gott exempel som det talas mycket om. 

Ja, vi lyfts ju fram ganska mycket  

Vad är det som har gjort att ni blivit så framgångsrika? 

Jag tror att det är flera olika saker som påverkar, det ena är att det fanns en högt intresse på högsta 
ledningsnivå. Det fanns en viss lekfullhet i det hela, där man testar en del olika saker oh sätter igång 

först och sen funderar efter. Och en vilja att öppna upp för en transperans , att öppna upp 

organisationen och skapa insyn i verksamheten. 

Och ganska mycket strategisk och teknisk kompetens, hur man syr ihop det här  så att det blir bra 

flöden mellan olika tjänster och plattformar. 

 

Vad är Facebooks roll i er kanalmix? 

Facebook har egentligen två uppgifter för oss: 

Att få ut information, där fungerar Facebook hyggligt bra. 
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Mycket större är uppgiften för oss att föra dialog kring frågor som inte vi initierar. Det finns många 

organisationer som har en Facebooksida och som använder Facebook på samma sätt som en 

traditionell mediekanal – att bara puscha ut information. 

Det kan man använda Facebook för, det gör vi också, men det är ganska ineffektivt. Det intressanta 

är när vi kan fånga upp stämmningar och människor som pratar om något som händer eller som 
har en relation till vår verksamhet. Att kunna börja föra en dialog direkt där de finns – inte att de 

ska komma till Katrineholms kommuns Facebooksida, utan att verkligen går runt och kollar att här 

finns det frågor som berör oss . 

Ger ni er in då och diskuterar? 

Ja. 

Ger ni er in som katrineholms kommun eller företrädare för katrineholms kommun. 

Alltid som företrädare, men väldigt tydligt. Men vi använder ju då Katrineholms kommuns profil. 

Om jag ger mig in i en diskussion använder jag det officiella kontot, men jag signerar allt med mitt 
förnamn – Thomas, när jag svarar. Det går inte att föra en dialog med en myndighet… Du kan inte 

prata med försäkringskassan. Du kan prata med den personen som sitter i andra ändan av 

telefonen. Och kan man få till en personlig relation där , då blir det samtal och då blir det också 
förståelse på ett helt annat sätt. Försäkringskassan är ju faktiskt summan av alla de människor som 

jobbar där. Dom kanske har jätte skumma byråkratiska regler som jag inte gillar. Men den personen 

som sitter där för att besluta – det är inte fel på den personen. Den personen försöker ofta, men är 
bakbunden av regelverket. Då skapar man en mer givande diskussion. Och det har vi sett i många 

sammanhang. Men så är det ju i alla samhälleliga funktioner: det finns kritik och det finns mycket 

berättigad kritik. Det finns saker som inte går rätt till. Även i Katrineholms kommun finns massor 
av missnöje ute bland människor. Men just genom att kunna bemöta dem och ibland bara kunna 

säga – ja jag förstår. Jag hör. Då skapas en relation och då blir det inte det här hatet som ofta finns 

mot stora organisationer. Det blir skillnad när man möter personerna. 

Har det påverkat debattklimatet? 

Det har det gjort, definitivt. 

 Ett exempel som jag brukar berätta om: det finns en grupp, den finns faktiskt fortfarande, även om 
den håller på att dö ut, som handlade om att laga vägarna i Katrineholm NU. Det fanns 

jätteproblem med stora hål i vägarna. Då kunde vi väldigt snabbt se att det fanns ett missnöje. Just i 

det fallet var det så att det inte var kommunens fel – utan det var riksvägarna genom kommunen, 
där trafikverket ansvarar. Men för en vanlig medborgare – så förstår man inte 

sammanhanget/sambandet. Där gick vi väldigt snabbt in i diskussionerna – jag håller på att kolla 

och återkoppla ganska snabbt: så här ser det ut. Det här är trafikverkets vägar och det här är våra 
och här har vi problem. Vissa av kommunens vägar är inte heller bra. Men de stora problemen 

finns här. Vi kunde föra en diskussion och då förändrades det här debattklimatet väldigt mycket 
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från att det var väldigt arga insändare – Katrinholms kommu skiter i sina vägar till vi har problem 

med vägarna. Vi kunde se att det gick från den här aggressiva framtoningen till att vi fick ett mer 

konstruktivt debattklimat. Okej, då löser vi det här problemet tillsammans nu. 

Många kommuner är rädda får att gå ut i sociala medier – vad skulle du säga till dem? 

Jag skulle säga att det egentligen är fel sätt att tänka. För det som händer, det händer i alla fall. Det 

finns redan där. Jag vågar påstå att det finns ingen kommun som inte finns på fb längre. Bor jag i 

ett samhälle, bor jag i en kommun och är missnöjd med något, då skriver jag om det, så att jag 
skriver av mig och så startar man en ny grupp för att man vill ha. Det gäller oavsett om kommunen 

har ett eget konto eller inte. Enda skillnaden är att du kan vara med och fånga upp den här rörelsen. 

Du kan bemöta det. Vi ser vad som händer helt enkelt. 

Hur mycket resurser tar arbetet med sociala medier? 

Det är svårt att säga. Vi håller ju på mycket med utveckling också, både teknisk och strategisk. 

Skulle man bara titta på den reela Facebookanvändande, så är det kanske fem timmar i veckan inte 

mer– är vi i aktiv dialog. Andra kommuner som bara sprider sin information den här vägen lägger 
en kvart i veckan ungefär. Men vi utvecklar ganska mycket själva, vi bygger våra egna lösningar, så 

att de ska passa oss. 

I en större kommun borde det väl gå åt mer resurser – för att scanna.. 

Ja det tror jag absolut. 

Är det den som är närmast verksamheten som talar eller är det du som är vägen in på facebook? 

Det skiftar lite, det beror på. Vi använder inte bara kommunens officiella Facebooksidor utan vi har 

en mängd olika Facebooksidor. Är det en verksamhet eller förvaltning som finns på Facbook, så 

lotsar jag vidare så att den som äger frågan svarar. I de fall då organisationen inte finns på Facebook 
blir det vi på informationskontoret som förmedlar. 

Ska man ha en officiell fb-sida eller ska man ha en för olika förvaltningar eller så. 

Vi har väldigt olika. Det har fördelar och nackdelar. Aktiviteten kring kommunens officiella 

facebooksida är mycket lägre för att folk ställer sina frågor direkt till dem som berörs. Det kan vara 
en fördel och det kan vara en nackdel. Rent siffermässigt är det en nackdel för vi kan inte visa att vi 

har femtiotusen människor som gillar vår Facebooksida. Men det är mycket enklare att skapa en 

dialog, att hålla ett samtal när det är närmare både människor och verksamheten. Hur sexigt är det 
till exempel att, när det gäller en kommunal skola, att prata med. Då är det klart att föräldrarna 

hellre vill prata med den kommunala skolan, trots att det fortfarande är kommunal verksamhet. 

Jag har pratat med SMHI som vill använda sin facebooksida för att nå ut med varningar. Hur tänker 

det om det händer en olycka i Katrineholm och ni snabbt behöver nå ut med information till 

många. Ser ni mer nytta i att kunna föra en dialog. 
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Vi har applikationer i samband med kriskommunikationen. Är det något allvarligt som händer i 

Katrineholm, så kan vi puscha ut den informationen på alla våra Facebooksidor. Och det finns 

väldigt många som gillar den här skolan, eller som gillar den här fritidsgården, men som inte vill 
interagera med kommunens facebooksida. Jag tror att det är väldigt naturligt. Man vill förknippas 

med det som är nära, så nära mig själv som möjligt. 

Har alla skolor i kommunen en egen fb- sida? 

Nej, inte alla. Alla gymnasieskolor har det och en del av högstadieskolorna har det, men inte alla. 

Vad är det för verksamheter som främst har facebook? 

Det är näringslivskontoret, det är det  kommunala bostadsbolaget, det är  hela kostavdelninge, 

skolmat, en mängd olika projekt, från stora projekt till små projekt. Det är väldigt dynamiskt. 

Det är spännande att höra hur ni tänker. Hur är det med ansvaret? Är det du som har huvudansvaret kring er 

Facebooknärvaro eller är det ett delat ansvar? 

Rent formellt är det jag som har ansvaret, men i praktiken är det hela informationskontoret – vi är 

sex personer totalt, som har administratörsrättigheter. Vi går in och i praktiken delar på ansvaret 

och kollar vad som händer och är med i diskussionerna. 

Har det varit ett motstånd i org? 

På sina håll har det varit det. Just nu jobbar jag väldigt mycket med att få ut det i organisationen – 

till olika avdelningar. Men visst finns det ett motstånd – eller en osäkerhet. ” Vad händer om 

sekretessbelagda uppgifter sprids den vägen” Ja allt sånt. Det här klassiska: vad gör vi med rasister 
som börjar ge sig in i diskussioner och liknande. Det finns en rädsla, snarare än ett motstånd i 

organisationen. Utanför organisationen har det ju funnits – under en period i alla fall – ett ganska 

kompakt motstånd, från lokaltidningen. Det har du säkert hört talas om – det som kom att kallas 
för KK-gate. Det är kanske inte heller konstigt ur deras perspektiv, deras informationsmonopol 

hotas väldigt kraftigt. 

Ser ni sociala medier som en möjlighet att nå ut med eran bild – ofilterad. 

Absolut, det är ett sätt att nå ut med våran bild, vår uppfattning av verkligheten och sen är det 
väldigt viktigt att andra ger sin uppfattning av verkligheten. Just när det gäller lokaltidningen – vi 

har ju bara en lokaltidning. Rent krasst, det är en politisk tidning, ägardirektiven är väldigt tydliga 

och det är en oberoende liberal tidning och deras ledare återspeglar väldigt tyligt den värdegrunden, 
vilket gör att det är en folkpartistisk och center tidning. Och det innebär att det finns en viss 

vinkling, så klart. Självklart finns det en viss vinkel även i de inlägg och artiklar som vi skriver  - det 

är ju vårat perspektiv. När det finns en mångfald blir det förhoppningsvis enklare att bland de 
åsikterna blir det lättare att dra sina egna slutsatser – helt enkelt. 

Man kan få ett mångfaceterat perspektiv. Upplever ni att medborgarna tar till vara på det och tar till sig det? 
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Ja det tycker jag att vi kan se ganska tydligt. 

Att de får en bredare bild av en företeeelse? 

 

Precis. 

Vad spännande… 

Vilka riktar ni er till? Har ni några tänkta användargrupper – eller är det alla Katrineholmsbor. 

Ja, det är det värsta man kan göra inom kommunikation att säga att alla är vår målgrupp. Men 

ibland är det så att syftet är att nå alla och metoden där är helt enkelt att ha den här diversifieringen. 

Hur stor är chansen att vi får 14-16 åringar att gilla Katrineholms kommun på Facebook? Den 
chansen är ganska liten, däremot är chansen ganska stor att de interagerar med ung kultur och fritid, 

som är den avdelning inom kulturförvaltningen som riktar sig mot unga. Som har information om 

vad som händer på stan. Där interagerar de. 

 Ur den här målgruppsanalysen. Vi vill nå idealt sett alla, men det kan vi inte göra via en och samma 

kanal, så vi delar på de här kanalerna för att kunna nå så många som möjligt. 

Hur många bor i Katrineholms kommun. 

33 000 ungefär. 

Vad har ni för strategier/policy kring hur ni för dialog med användare? 

Ja, dels finns det ett allmänt policydokument som reglerar , sätter en minsta gemensamma nämnare 

för vår närvaro. Sen tar man fram strategier beroende på kanal. Man har en annan strategi för 
kommunens centrala Facebooksida än vad vi har för till exempel just ung kultur och fritids 

Facebooksida. Och det brukar vi jobba fram då just beroende på vilka man vill nå  - vilken primär 

målgrupp som man samtalar med. 

 Så du är ute och internkonsultar mycket? 

Ja, det kan man säga. Ca 80% av min arbetstid är jag ute i verksamheten och vi tar fram 

kommunikationsplaner. Vi pratar om rädslor och vi pratar om rent praktiska frågor.  

Så det är mycket intern förankring?  

Det är det. 

Men ni har ett starkt stöd uppifrån? 

Ja, det har vi. 
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Har det varit avgörande tror du? 

Jag tror att det är avgörande för att det gick så snabbt. Att vår kommunchef är så drivande och själv 
är intresserad det tror jag självklart har underlättat. 

Vad är Katrineholms kommuns uppdrag? 

När det gäller sociala medier? 

Att tillhandahålla service. Vi har en serviceskyldighet. Vi är skyldiga att ge service. Vi är skyldiga att 

ge svar på frågor. I och med det är frågan att vara på Facebook eller att inte vara på Facebook en 

ickefråga. Det ingår i den här serviceskyldigheten, på samma sätt som vi är skyldiga att svara på 
mail. Vi måste vara där som medborgarna finns och medborgarna finns på Facebook idag. Jag ser 

inte att frågan är om vi ska vara där eller inte personligen anser jag att serviceskyldigheten innebär 

att vi ska vara där. Absolut. 

Ser ni det också som ett demokratiskt verktyg? 

Ja, personligen ser jag det som ett demokratiskt verktyg, men här i Katrineholm är det så att 

förvaltningarna har inte i uppdrag att föra medborgardialogen. Vi ska alltså inte ha demokratiska 

eller politiska diskussioner, det ska inte vi föra. Till skillnad mot många andra kommuner, där 
medborgardialogen ingår i förvaltningens uppgift. För mig personligen är demokratiseringen den 

stora drivkraften.  

Vid sidan om har jag ett företag som jobbar med sociala medier, där arbetar jag en del med politiska 

organisationer och de använder ju sociala medier. Jag tror att chansen att sociala medier inte 

påverkar vår demokrati, den är obefintlig, det är klart att den kommer att påverka. Det är klart att vi 
kommer att gå mot en direktare form av demokrati. Där opinionssvängningar kan spela in . 

Fördelen är att det blir mer demokratiskt. Och nackdelen kan vara att politiken populariseras än 

mer. För att populistiska strömningar har det enklare att vinna . Det är en utveckling som vi ser och 
det finns en del som händer runt omkring just det här. Jag tror att det är oundvikligt. Jag tror att det 

är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Är det sociala medier som påverkar 

samhället på det här sättet eller är det samhället som påverkar sociala medier på det här sättet? 

Personligen står jag för ståndpunkten: Vi har ju sett, de senaste trettio åren, har vi sett en 

individualisering av samhället. Vilket innebär att vi som medborgare som deltar i samhället. Vi 
köper inte längre färdiga paket.  Förr i tiden gick man med i sossarna eller moderaterna när man var 

arton år och lämnade när man dog. Och köpte hela partikonceptet. Så är det ju inte längre. Man tar 

vissa hjärtefrågor och dem plockar man från sossarna, moderaterna eller folkpartiet - överallt och 
bygger sin egen …ideologi eller åsiktsbas… Ja precis, precis. Det innebär ju att de här gamla klassiska 

och politiska maktstrukturerna som fackorganisationer och liknande, de dräneras ju ganska kraftigt, 

så det är inte alls säkert att jag ska driva en politisk fråga i det partiet jag röstar på, utan jag vill bara 
driva den här frågan. Jag vill att… vad vet jag … jag vill att A-kassan ska förbättras. Då vill jag att a-

kassan ska förbättras, det har ingenting med sossarna eller vänsterpartiet att göra utan det är den 
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frågan helt enkelt. Är det enklast för mig att få igenom det i folkpartiet, då kör jag där. Är den 

frågan löst, ja då dör den här gruppen. Då har jag ett nytt intresse. Det som inom sociala medier 

kallas för dynamiska grupper, det är något som finns både i samhället och i sociala medier. 

I demokratiutredningen beskrivs ju den här verkligheten. 

Ja, det är just det jag menar. Jag vet inte hur mycket som är sociala medier. Sociala medier 

underlättar ju det här – så klart. Jag tror att sociala medier måste.. Samtidigt är det så att i och med 

att utvecklingen inom sociala medier är så stark så är det svårt att stoppa den utvecklingen. Då 
måste vi stoppa sociala medier också. Så det är en oerhört positiv spiral kan man säga.  

Skillnad mellan twitter och facebook 

Twitter används i Sverige väldigt lite till direktkontakt, det är beslutsfattare. Det är ett professionellt 

näteverkande som sker via Twitter, det är inte den direkta dialogen med medborgarna , eller väldigt 
lite. 

Skulle det vara möjligt? 

Absolut. Tittar vi på andra länder, tittar vi på USA. Alltså Twitter har en helt annan roll där. Det har 

i mångt och mycket ersatt SMS kommunikationen där. I stora delar av USA har Twitter en större 
penetration av samhället än vad Facebook har. I vissa delar har fler twitterkonton än 

facebookkonton och där används det alltså som ett snabbt kommunikationsmedel, det gör det inte 

på samma sätt här i Sverige.  

Tycker du att man kan använda fb till att föra dialog i det Svenska samhället, eller är det många som exkluderas? 

Den dialog som du för på Twitter är inte den dialog som du för ute med människorna på gatan. 

Däremot har Twitter en självklar roll. Twitter är enorm för att snabbt få ut information till 

inflytelserika personer, som sen lyfter ut det. Och det funkar mycket mycket bättre än facebook. 
Det är också ett verktyg att föra dialog ut på stan. Ett förberedande verktyg kan man säga. Först 

gaddar vi ihop oss på Twitter och bestämmer hur vi gör och sen går vi ut till den breda massan så 

att säga. I praktiken är det exkluderande – för det är inte så många som finns med helt enkelt, rent 
teoretiskt är det inte exkluderande eftersom allt sker i full offentlighet och transparens. Det finns 

nog fler grupper och hemliga sammanslutningar på facebook än vad det finns på twitter. Det finns 

många fler diskussioner som förs bakom kulliserna och exkluderar på facebook än på twitter. 

Men det är en ganska stor spridning på Facebook? 

Ja, det är det. Facebook har en penetration på ungefär 4,5 milj individer i Sverige. Det är dryga 

hälften av Sveriges befolkning. Räknar vi bort barnen och räknar vi bort dem som klassiskt sätt 

drabbas av den digitala klyftan. Så har vi en penetration om 2/3 av den aktiva/arbetsföra 
befolkningen. Det går inte att ignorera det. 

Har ni arbetat för att dra trafik till er fb- sida? 
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Ja, vi gör aktiviteter med jämna mellanrum. När det gäller den centrala fb sidan, så har vi jobbat 

mycket med quizzar. Vi tycker att klassisk annonsering och liknande är nästan värdelös. Om man 

skapar någon form av interaktiva quizzar , där det inte bara handlar om hur många femtioöringar vi 
har i den här burken, utan där man kan knyta an  till Katrineholm och frågor som är aktuella. Man 

kan få komma in till kommunen med förslag och så röstar vi tillsammans om vilka förslag som var 

bäst. Där quizzen också blir en samhällsnytta då är det väldigt effektivt. För genom att använda 
quizzen gör vi ju just det som vi ser som vårat uppdrag. Och det är på det sättet som vi har 

marknadsfört kommunens fb sida. Men alltid med baktanken  - hur vi ska göra för att också få en 

samhällsnytta redan från början. För det finns ingen, hur många fb vänner du har eller hur många 
som gillar din sida är betydelselöst. För det är den här dialogen eller det här samtalet som är nyttan 

som finns tillsammans.  

Det är intressant. Ni tänker inte kvantitet utan ni tänker kvalitet, vilka kvalitativa samtal som förs. 

Precis, 

 Ofta räknar man ju fans. Det är väldigt många … och det gör vi ju på sätt och vis. Det är väldigt 

det är en del av uppföljningen på sätt och vis. Men vi tävlar inte om att ha flest fans och vi har 
aldrig haft en sån kampanj. Det är en väldigt liten faktor i det hela. Vi har hellre en bra dialog med 

tusen personer än ingen dialog alls med 30000 personer. Så är det bara. Men vi har ju det med i våra 

nyckeltal Vi har nyckeltal som anger interaktionsmått. Det finns med för att vi måste mäta, när vi 
lägger så mycket pengar på det här, då måste vi kunna visa att det ger någonting. Vi kan ju inte göra 

det här bara för att vi tycker att det är roligt. Vi måste ha några siffror också för att kunna visa att 

det här ger någonting. Och på det sättet använder vi det. Men vi använder det mer i uppföljning än 
i mål. 

Vad har ni fått för reaktioner? 

I stort väldigt positiva. Jag skulle säga att det skiftar väldigt mycket . Av de digitalt redan aktiva som 

kan välja att interagera och finnas med. Där har vi egentligen bara fått positiva reaktioner, vill jag 
minnas. Däremot av dem som inte är aktiva i de kanalerna, där finns det flera som är ifrågasättande. 

Varför ska vi lägga skattepengar på det. I stort tror jag att opinionen är ganska positiv till att det 

används. 

Har ni kunnat effektivisera något annat? Är det något som blir något helt nytt eller är det något som kan ersätta 

något annat? 

 I dagsläget kan vi inte ersätta något annat. Tycker vi i alla fall. Däremot har vi har tillfört något vi 

har tillfört en ny väg att informera. Och ur vårt perspektiv kan vi fånga in strömningar mycket , 
mycket snabbare. Vi kan föra en direkt dialog och fånga upp idéer och så vidare. 

Vi gjorde en ickeakademisk utredning – för skojs skull – hur många officiella synpunkter det 
kommer in till kommunen – via brev och så där, och det är ju ett tjugotal om året ungefär. Och nu 

får vi ett tjugotal om dan ungefär, via de här sociala kanalerna. Sen är det ju inte representativt, det 
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är andra människor som lämnar de synpunkterna, än som lämnar de traditionella pappersbaserade 

synpunkterna. De pappersbaserade synpunkterna lägger man ofta ned mer tid på, man sitter och 

skriver bra brev och så. Här är det bara snabba idéer som man kastar ur sig. Det är en kvalitativ 
skillnad där också. Men summan av alla de här små idéerna, så att säga, det blir till något väldigt 

positivt som man kan  ta intryck av och genomföra. 

Så det är egentligen ett sätt att öppna upp och öka transparensen och öka kontaktytorna. 

Ja, öka kontaktytorna skulle jag säga. 

Transparens.  Det diskuterar vi ganska mycket. Ja, syftet är att öka transparensen.  Om du pratar 

med Mattias Jansson, som är kommunchefen, skulle han säga att det bara är transparensen, trots att 
det inte handlar så mycket om transparensen. Det är hans motiv. Jag personligen håller inte riktigt 

med, för det är transparens på avsändarens villkor. SÅ det är inte äkta transparens, utan det är 

transparens av det som jag väljer att vara transparent med. Vilket innebär att är det dåliga saker så 
väljer jag ju av förståeliga skäl inte att vara transparent med dem. Man diskuterar väldigt mycket 

transparensen och öppenheten kring det hela och det …ja delvis, men inte på riktigt. Det är inte 

offentlighetsprincip vi talar om och så. Det är inte att jag som medborgare får full insyn utan jag får 
ju bara insyn i det jag som avsändare väljer att ge insyn i. 

Ni väljer ju att föra dialog även utanför er officiella sida, till skillnad från andra jag pratat med. 
Många andra väljer att blunda för det som sker utanför. Hur ser du på det? 

Då tror jag inte riktigt att man har förstått det, tyvärr. Utan då använder man det som en klassisk 
webbsida/…/ jag förstår inte deras sätt att bara vilja begränsa det till den egna Facebooksidan. Då 

blir det bara en egen webbplats, fast den har en annan adress i princip, det är inte det som dialog 

handlar om – eller jo, det är en aspekt på dialog men den dialogen förs så mycket mer på helt andra 
ställen. Där har vi idag den möjligheten att verkligen gå in och påverka. /…/ Att jag slänger ur mig 

ett missnöje till mina vänner. Sannolikheten för det är mycket större än att jag verkligen går in till 

myndighetens facebooksida och säger att nu har ni haft fel igen. Kan vi fånga upp det här direkt där 
jag säger det, så har vi möjlighet att påverka mig direkt och förklara. ” Här har vi skrivit ihop något 

lite snabbt om varför det blev fel och vilka fatkorer som gjorde att felet uppstod.” Det är då jag kan 

förändra människor. För går de redan så långt att de har den negativa inställningen, då är tendensen 
att ändra uppfattning ganska låg. Du kan bortförklara, men det blir bara bortförklaringar. Om jag 

däremot fångar människor innan de hamnar där, då är det mycket enklare att föra en dialog och 

förklara, då är man mottaglig.  

Mattias brukar ta som exempel – ofta är det folk som gnäller – vilken håla det är i Katrineholm och 

han går in och frågar – vad kan vi tillsammans göra för att det ska bli bättre? Och det finns en hel 
radda med personer, som har bloggat eller bara vräkt ur sig det på Facebook som bara blir wow  en 

kommunchef lyssnar på det jag säger wow. När jag är missnöjd med nånting och jag ser att det 

faktiskt uppmärksammas, att jag inte bara skriker ut i ett tomt intet utan att det faktiskt påverkar, 
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min frustration, eller mina bra idéer faktiskt fångas upp någonstans. Det är då vi kan bygga ett 

bättre samhälle. Det låter lite klychigt med ja. 

Är det inte lättare att göra det i en kommun, än i en myndighet. De ligger långt bort från min privata sfär. Är det 

lättare för en kommun att föra den nära dialogen. 

Ju mer du berörs av en fråga desto enklare blir det ju att börja föra en dialog. Samtidigt tror jag att 

finns det ett missnöje… Sjöfartsverket är inte så jätteintressant för mig tillexempel för jag har inget 

med sjöfartsverket att göra, men det finns många som har med sjöfartsverket att göra och för dem 
är ju den frågan väldigt nära. 

Lantbrukare är väldigt beroende av SMHI och deras prognoser – För dem är det väldigt viktigt att 
det är bra . det beror ju på den situation man är i, hur nära eller långt ifrån mig det är. Jag skulle 

säga att försäkringskassans beslut berör väl fas tre personer mycket mer än kommunala beslut om 

vad det blir för mat i skolan imorgon. Det beror på vilken situation man är i som individ. 

Och i de sociala medierna kan man välja? 

Som svar på frågan – Nej, jag tror inte att det generellt sätt är enklare för en kommun att föra 

dialog. Utan det beror väldigt mycket på vilka människor man väljer att titta på, vilken målgrupp 

man har.  

Jag tror att det i många organisationer finns en stor farhåga för vilken typ av åsikter man kommer att möte. 

Som jag sa förut - de åsikterna finns ju i alla fall. Ta försvarsmakten, de använder ju sociala medier 

på en del olika sätt. Det är ju kanske inte så konstigt att de som samlas kring det är… de som för 

diskussioner är ganska polariserade. Det är personer som står på yttersta högerkanten eller så är det 
en person som står snarast på yttersta vänsterkanten. Alltså väldigt starka för och motståndare då – 

dom möts där och har diskussioner och det är inte så jättesvårt att förutsäga att det skulle bli så.  

Samtidigt är det ju så att de åsikterna finns ju i alla fall. Jag är en väldigt stark förespråkare till att 
säga okej – om de åsikterna finns i samhället i alla fall, då är det ju bättre att vi lyssnar på dem och 

att vi pratar med dem och försöka förklara att vi är med istället för att . För annars växer de sig ju 

bara starkare och starkare och vi kan inte möta dem 

Jag tror att jag har fått svar på mina frågor. 
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Bilaga 6: Intervju med Marie Axén på Kriminalvården 

2011-11-08 

Träffades i ett mindre konferensrum på kriminalvården. Intervjun 

 

till 5 min Vad har hänt på Info – genomgång av . 

Anne Marie (fd infochef) sa ju – när det gäller sociala medier då – så sa hon . Det fanns önskemål 

från ledningen just när det gäller att kommunicera med politiker och opinionsbildare. Hur ska vi nå 

den gruppen? De har så stor påverkan på oss på olika sätt, hur når vi dem. Då fick jag ett uppdrag 
att titta på sociala medier – framförallt Twitter. Hur det skulle funka, och hur det funkar med det vi 

har idag. Och gjorde ett underlag till Anne Marie. Och då var förslaget att resursmässigt klarade vi 

inte det. Vi klarade inte att hålla en bra nivå. Det är så svårt till och med med de nyheter vi går ut 
med nu, för vi får köra dem så mycket i huset. Så om vi ska leverera ett snabbt svar. Det klarar vi 

inte ens på en nyhet. Klarar vi det då på ett Twitterflöde – skulle inte tro det. Och vad vi än ska 

skriva om så måste ju GD eller någon annan – det är ju så många som måste tycka till. Det var så 
svårt i det läget, så vi valde att säga nej tack. 

Sen har jag ställt frågan många gånger om kopplingen till sociala medier, till exempel från hemsidan 
med en sån här dela funktion, så att andra ska kunna använda sina sociala medier, för att använda 

det vi redan kommunicerar. Det är en annan väg på det kan man säga. 

När Anders skulle anställas – vår informationschef. I platsannonsen till och med så fanns det med 

där om sociala medier. Då sammankallade Anders till ett möte, 23 september. Då pratade han om 

sina tankar och sa att vi ska starta en projektgrupp för det här, där jag  vill att ni ska delta. Är det 
någon som känner extra starkt för det här med sociala medier? Att driva det här i mål? Ja, sa jag. Jag 

har redan tittat på det när Anne Marie fick uppdraget, så jag har redan startat processen. 

Huddinge gjorde att vi tappade fart, flera veckor. Vi ska fortfarande leverera 1/12 och vi träffas i 

morgon igen i gruppen. Vi hade ett möte med Anders när han rätt tydligt berättade vad han ville ha 

presenterat i sitt beslutsunderlag. Han vill att vi ska gå igenom: om vi ska finnas med och hur och 
var i så fall och hur  det ska fungera.  Hur ska det funka med resurser? Vilken typ av närvaro ska vi 

ha? Vilka kopplingar ska vi ha till de andra kanalerna vi har? Och sen ska  det remissas i olika 

former, dels till enheten, dels till andra enheter om det behövs. Det som kommer att hända nu 
närmast är att vi har möte imorgon med gruppen. Vi har haft ett möte emellan… jag ska 

återkomma till det. Då kommer vi att sätta remissen: bakgrund och hur vi an lösa det – det är det vi 

har tittat på. Och sen kommer vi att göra beslutsunderlaget. 

Gruppen har fått se: hur tänker andra, hur jobbar andra polisen och konsumentverket. Vi ska prata 

diarieföring imorgon. Vi ska prata resurser. Projektgruppens förslag – var ska vi vara med och hur 
ofta ska vi uppdatera kanalen. Och målet är att göra klart dokumentet som ska ut på remiss. 
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Förra gången gjorde vi en bedömning av kanalerna och hur det ska kopplas ihop med det vi har. 

Andra myndigheters handlingsplaner och policies och så. Så började vi titta på bakgrund och syfte 

och lite sånt då. 

11:31 

 /…/ 

Vad ser ni för fördelar/ farhågor att gå i sociala medier? Är det resursfrågan som bromsar er? 

På minuslistan är det ju tiden och vem som ska vara där framförallt. Sen skulle jag säga vad gäller 

Facebook – förut stod vi ju inför läget, ska vi vara med eller ska vi inte? Den funderingen fanns ju 
redan tidigare. Men då var det inte så utbrett som det är nu. På Facebook har ju den stora 

förändringen att i Facebooks ansträngning att koppla ihop personer som kan ha jobbat tillsammans 

eller som har gått samma utbildning, så  skapas automatiska sidor. De skapar en sida som heter 
Kriminalvården och så kopplar de samman personer på det sättet. Det stora på Facebook är att 

numera finns vi faktiskt där, vad vi än kommer att göra. Och det gör ju att vi inte har alls samma val 

just nu. På Facebook, så måste vi finnas, för vi är redan där. Det handlar bara om vad vi vill göra 
med det. Nu tror folk att  det är vi, och hur vill vi att det ska funka. 

Det stora är: dels är det resurskrävande och det andra är frågan om diarieföring och allmänna 
handlingar.  

Har ni tittat på E-delegationens riktlinjer där? 

Ja. E-delegationen har ju gått ut med lite grejer om hur man ska se på det. Och det ska ju ses som 

enkla förfrågningar, är ju deras tanke. Och det har vi ju när det kommer frågor till infobrevlådan 
också, det är ju samma nivå på det.  Men sen är det ju vikten av att svara lika dant när vi får frågan. 

Och just vad gäller allmänna handlingar och så så är det samma fråga vad gäller Twitter – vad kan vi 

skriva? Det är lite enklare där.  

De stora fördelarna med Facebook är ju att visa att man får snabba svar. Visa att man finns där. 

Rekryteringsmässigt har ju vi sett. 

 När det gäller Twitter handlar det mycket om – vad vill vi kommunicera ut? Då bortser jag från 

nyheter som vi ändå går ut med. De kan man ändå styra ut där. Men det ska inte bara vara en kanal 
att koppla ihop med de nyheter vi har, för det blir för lite tycker jag. Så har ju andra jobbat, när man 

tittar på dem man har runt omkring. Twitter har de ju uppdaterat några gånger i veckan och 

Facebook också. Det är inte så att det funkar att ha kanske någon nyhet någon gång i veckan eller 
så, utan det ska vara mer information – annars kan man lika gärna gå in och hämta det på hemsidan 

liksom. Det ska ju inte vara en hemsida 2, eller bara nyheter, som vi publicerar. 

Vi har sett mycket forskningsdelar – små grejer där –för att kommunicera expertrollen framför allt 

på Twitter. Medan rekryteringssamanhang… Vi hade någon mer tanke på Facebook. Ja, på många 
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av de här är det ju att driva trafik till hemsidan. Och att själva styra informationen. Och den är ju 

kopplad till att vi redan finns där. Vi har redan den där sidan och då kan vi styra. Fler kan svara på 

frågorna. Vi har redan bara för någon vecka sedan styrt över ännu mer från infobrevlådan och 
infotelefonen till Klient och säkerhetsenheten, för det kom väldigt mycket frågor. 

Mycket handlar ju om – i alla sociala medier – att man finns i framkant. Att vara där användarna är 
skulle jag säga. 

De kanaler som andra har valt – är ju mycket Facebook och Twitter – och en del har valt youtube 
till exempel. Blogg har ju vi tittat på till exempel. Forum – vilket man håller på med nu som 

community på intranätet. Det tror vi blir mer Facebook . 

/…/ 

Blogg: det kan ju finnas en fördel med den verksamhet vi har som är stängd och man får mycket 
fördomar från andra håll, tv och video och lite filmer och så. Att nån som är kriminalvårdare, nån 

som är frivårdsinspektör eller nån som är transportförare, eller vad det nu kan vara för yrkesgrupp, 

bloggar från sin vardag. Och det blir bra med en delegering, att det är en medarbetare i veckan 
kanske och då har man en vecka som man bloggar, då blir det inte så arbetskrävande på nåt sätt. 

Risken är ju att medarbetarna för ut sin bild och kanske inte kriminalvårdens bild.  

Ni kan inte kontrollera det? 

Nej, och det är ju mindre risk i de andra kanalerna. 

Det beror väl på hur man jobbar i dem. Hur delegationen ser ut? 

Ja, 

Där skulle jag säga att vi står, den delen gjorde vi förra gången vi träffades. Och dels kopplade vi 
ihop våra kanaler. Hur ser kopplingen ut mellan sociala medier och krimnet resp. hemsidan och 

runt i krim. Om man tittar på hemsidan då, så allihop driver ju trafik, du kan läsa mer information 

som finns på hemsidan, du kan koppla ihop dem på olika sätt. Du kan fortsätta diskussionerna både 
i runt i krim och på hemsidan. Eller rättare sagt skriva någonting på hemsidan och fortsätta 

diskussionen på sociala medier. I alla kanalerna handlar det ju om att vi får respons. Och att man är 

en modern organisation, som är öppna och inte har någonting att dölja, vilket är inte nog viktigt för 
oss. 

För krimnets del är ju det viktiga – koppling till Internet eller inte. Om vi inte har kopplingen till 
internet, som vi inte har idag. Då faller ju en del av det, då går det inte att göra någon koppling till 

sociala medier. Finns det koppling, då kan det bli ett socialt intranät, då kan det stärka vi-känsla och 

kommunicera/lyfta upp saker som finns där. 

Det är så långt som vi kommit hittills. 
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Ska medarbetare som har tillgång till internet få tillgång till Facebook och hur blir det med 

medarbetare som inte har tillgång till internet och Facebook, om vi finns på Facebook? 

Diskussion om arbetsrätt på Facebook. /…/ Medarbetaren har i dagsläget alla rättigheter på sin 

sida. Svårt att få någon fälld för aktivitet på Facebook. Meddelarrätten skyddar i väldigt stor 

omfattning.  Finns ingen praxis, kommer troligtvis att regleras genom arbetsmarknadens parter. 
/…/ 

Det är ju mycket kopplat till personalenheten, både när det gäller rekrytering, som vi pratade om 
och när det gäller facebook. Det är dem tillsammans med informationsenheten som ser behovet 

och frågan. Och naturligtvis klient och säkerhetsenheten. Om medarbetare ska svara, blogga eller 

twittra, så ligger många på KS. Det är de som sitter längst ut. Det är väl det som är det kommande 
steget, om jag ska sia om vilka steg vi kommer att ta innan första december. 

/…/ 

När det gäller våra forskningsresultat och när det handlar om att visa att det är vi på 

Kriminalvården som är experterna, så är Twitter en kanal som är intressant. Och där kommer det ju 
inte till följdfrågor till skillnad om man hade lagt informationen på Facebook. Där kan man lägga 

med länk till rapporten som ligger på hemsidan, men det blir på ett helt annat sätt på Twitter. Det 

sprids på ett annat sätt. Då måste du gå in och få informationen där, annars kommer det i ditt 
Twitterflöde, så kan folk retweeta det. Jag kan säga att det handlar mycket om vad man vill 

kommunicera och använda rätt kanal för det och vilken målgrupp som finns där. 

Så resonerar nog vi just nu, i det här läget. Vad ska vi använda till vad och vad är fördelarna med 

det? Det lutar väl åt att använda Facebook, Twitter och blogg. Och Facebook och Twitter är lätt att 

sätta igång i och med att Facebook finns vi ju redan på. Men blogg handlar mycket om – vem som 
ska svara, vem ska blogga. 

/…/ 

Har ni börjat resonera något kring organisationen? 

Nej, det är det som vi har kvar. Dels hur vi ska koppla ihop närvaron med personalenheten och KS 

och sen är ju organisationen nästa del. Hur ska man göra, hur ofta ska man uppdatera de här 

kanalerna? Vem ska göra det? 

Det som Anders har varit tydlig med redan från början: Målen med social närvaro och utökad 

service, presentera vårt arbete, visa att vårt arbete är validerat och ger resultat. Bygger på validerad 
kunskap. Vi på informationsenheten ska vara ägare när det gäller förvaltningen, men det måste inte 

vara vi som genomför det. Det är säkert nån på KS som kommer att svara eller någon annan, men 

vi på Informationsenheten håller i det. 
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/…/ Har varit på ett webbinarium med Karlstad kommun, och de arbetar så, att det är 

informatörerna som lägger ut inläggen och lägger sista handen på dem, så att allt blir tydligt och 

klart. 

/…/ om jag får sia kring förvaltningsfrågan, så tror jag att,  det här kommer att sätta igång en tanke 

även hos ledningsgruppen. När vi får ledningsgruppens beslut behöver ju organisationen vara så 
färdig som möjligt. 

Vet ni vad det finns för attityder i organisationen? 

Nej, det kan jag inte säga att vi vet. Men jag har stött på personer i organisationen som är positiva 

och som gärna vill bidra. Men det är viktigt att lyfta frågan, så att den hamnar på rätt nivå. 

 

 

  

 

 

 

 

 


