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Medborgarnas intresse för att utöva samhälleligt inflytande genom traditionella 

organisationsformer och institutioner, såsom politiska partier, samråd och ideella föreningar har 

på ett par decennier minskat kraftigt. Istället tar sig engagemanget nya uttryck. 

Internetteknologin och sociala medier har här framhållits som en allt viktigare arena för dagens 

politiska aktivitet där nätverkskulturen anses ha skapat nya förutsättningar för att organisera 

sig, samarbeta och påverka.  

Som ett resultat av detta har sociala medier i allt större utsträckning kommit att ses som en 

möjlighet att vitalisera den representativa demokratin och förverkliga det deliberativa 

demokratiidealet. Inte minst på lokal nivå där sociala medier fått ett stort genomslag och idag 

används av så gott som samtliga svenska kommuner. 

Denna undersökning strävar efter att utifrån ett kritiskt perspektiv beskriva och analysera 

förhållandet mellan kommuner och dess medborgare på sociala medier i fem östgötska 

kommuner. För att uppfylla detta syfte har kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med sex 

östgötska kommuntjänstemän genomförts.  

Resultatet visar att sociala medier är en möjlighet för kommunerna att exponera positiva 

exempel på sin egen driftighet. Genom ett icke fackmannamässigt språkbruk hoppas 

respondenterna omförhandla bilden utav kommunen som en stel och byråkratisk organisation. 

Till problemen och utmaningarna med sociala medier hör motstånd och skepsis inom delar 

utav den egna organisationen. Ökad arbetsbelastning, brist på resurser och rädsla för extrema 

åsiktsyttringar och kritik är viktiga argument. Då kommunerna ser ett behov av att kontrollera 

och styra flödet av information begränsas utrymmet för dynamisk kommunikation. Dock 

framhålls medborgardialog som ett viktigt syfte med närvaron på de digitala plattformarna. I 

realiteten utmynnar kommunikationen i medborgarnas möjlighet att lämna synpunkter och 

klagomål på kommunens verksamhet.  
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Sverige, Sverige detta avlånga land. Känt för sin höga levnadsstandard och sin starka demokrati. 

Det höga valdeltagandet, den långa folkrörelsetraditionen och det politiska systemets självklara 

förankring i den representativa demokratin har genom åren föranlett beröm från andra nationer 

liksom en så kallat osvensk känsla av nationell överlägsenhet. På demokrati är vi faktiskt bäst!  

Men så händer något. Valdeltagandet minskar och politiska partier får allt svårare att rekrytera 

medlemmar. I kommunfullmäktige gapar stolarna tomma. Samtidigt växer nya former av 

deltagande fram där enskilda frågor och tillfälliga rörelser blir allt viktigare.  

Internetteknologins utveckling och framväxten av sociala medier har kommit att framhållas 

som ett av skälen till det förändrade samhällsengagemanget. Genom betoning på öppenhet och 

interaktion anses de nya digitala plattformarna ha skapat möjligheter till dynamisk 

kommunikation på lika villkor.  En beskrivning som gett upphov till visioner om mer jämlikhet 

och ökad demokratisering.  

Bilden av den revolutionerande webbomvandlingen leder även till nya problemformuleringar. 

Vad händer med den representativa demokratin om medborgarna överger det offentliga rummet 

i form av demonstrationståg och samrådslokaler? Vad sker med makthavarnas legitimitet när 

deltagandet förflyttar sig bortom myndigheternas kontroll? Ställda inför detta dilemma har allt 

fler beslutsfattande organ tvingats anpassa sig till den nya situationen. Från att vissa tidigare 

betraktat internet som en fluga så ses teknologin numer som ett viktigt verktyg i vitaliseringen 

av den representativa demokratin. Detta inte minst på lokal nivå där sociala medier på bara ett 

par år anammats av så gott som samtliga svenska kommuner.  

Just kommunerna har genom sina många ansvarsområden, exempelvis vård och omsorg, 

vattenförsörjning, miljö- och hälsoskydd liksom i stor utsträckning näringslivsutveckling och 

bostadsbyggande, idag en central funktion i samhällsbygget. Det korta avståndet mellan 

styrande och medborgare gör dessutom att beslut och handlingar får tydlig inverkan på den 

enskildes vardag. Något som gör kommunerna till ett både intressant och viktigt 

undersökningsobjekt.  

Deras ökade användning av sociala medier väcker ett antal frågor; Vilka skäl ligger egentligen 

till grund för närvaron på de nya digitala plattformarna? Vad händer då en myndighet, vars 

yttersta uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov, stiger in på den digitala arenan? Hur 

mycket sanning ligger det egentligen i visionerna om webben som grund för ökad 

medborgardialog? Det är i dessa frågeställningar som denna undersökning tar sin utgångspunkt.  
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Undersökningen strävar efter att utifrån ett kritiskt perspektiv beskriva och analysera 

förhållandet mellan kommuner och dess medborgare på sociala medier i fem östgötska 

kommuner.1 

Vilka möjligheter tycker sig kommunerna se i de sociala medierna? 

Vilka problem och utmaningar ser kommunerna i de sociala medierna? 

Hur upplever kommunerna medborgarens förhållande till de sociala medierna? 

Vilken syn på medborgaren och medborgardialog kommer till uttryck i användningen av sociala 

medier?  

Den första delen i detta arbete har till syfte att synliggöra undersökningens teoretiska perspektiv 

och metodologiska principer. I bakgrundsavsnittet beskrivs inledningsvis den svenska 

kommunorganisationens framväxt liksom de förutsättningar under vilka dagens kommuner 

verkar. Tyngdpunkten ligger på de samhällspolitiska och ekonomiska förändringar som spelat 

en avgörande roll i framdanandet av den moderna kommunen. Beskrivningen knyter även an 

till det förändrade förhållandet mellan medborgare och makten där intresset för traditionella 

institutioner stadigt devalveras. I det följande ägnas sedan uppmärksamhet åt hur och varför 

internet i detta sammanhang har kommit att ses som en möjlighet att vitalisera den 

representativa demokratin. Ett avsnitt som baseras på en genomgång av statliga 

demokratiutredningar från 1990- och 2000-talet. 

I teoriavsnittet presenteras den teoretiska referensram som lägger grunden till förståelsen av 

resultatet. Här fördjupas först resonemanget om medborgarens förändrade engagemang. 

Varefter uppmärksamheten åter riktas mot hur och varför internet, Web 2.0 och sociala medier 

                                                

1 I författandet av denna text har frågan om huruvida sociala medier bör föregås av prepositionen ”i” eller ”på” 

uppstått. Något tydligt svar på denna frågeställning har inte kunnat hittas och i dagsläget tycks båda varianterna 

vara accepterade. Som exempel kan nämnas att ”på sociala medier” ger 7 240 000 träffar på Google medan ”i 

sociala medier” genererar 7 080 000. Då jag själv föredrar ”på” varianten har jag valt att använda mig av denna.  
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utpekats som en ny arena för medborgerligt inflytande och dialog. En framställning som i det 

avslutande relateras till den liberala demokratins idétraditioner.  

I tidigare forskning görs ett par nedslag i den forskning som sedan tidigare ägnat intresse åt 

svenska kommuners förhållande till internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Detta 

för att därefter leda över till metodavsnittet där undersökningens metodologiska principer och 

praktiska genomförande presenteras.  

När detta har klargjorts lämnas slutligen plats åt den faktiska empirin vilket görs i avsnittet 

analys. Respondenternas svar analyseras här med hjälp utav de teoretiska referensramarna. 

Analysen leder fram till slutsatsen där svaren på frågorna konkretiseras och i slutdiskussionen 

fördjupas reflektionen.  

I det följande ges en inledande beskrivning av de svenska kommunernas utveckling. Denna 

knyts sedan till förändringarna av det medborgerliga deltagandet som under senare decennier 

tilldragit sig ett ökat intresse. I det avslutande bjuds läsaren till en kortare vandring i de statliga 

utredningarnas arkiv.  

År 1862 instiftades de kommunalförordningar som kom att lägga grunden för dagens svenska 

kommunorganisation. Själva idén om kommunen bottnade i uppfattningen att den lokala 

befolkningen borde ges viss möjlighet att styra sig själv. Detta samtidigt som en 

decentralisering av makten möjliggjorde en effektivisering i fördelningen av ekonomiska medel 

(Montin & Granberg, 2013, s.11). De nya förordningarna innebar även att kyrkliga intressen 

skiljdes från de allmänna genom församlingar respektive landskommuner. Vilket resulterade i 

att 2500 kommuner bildades. För dessa blev en av de viktigaste uppgifterna att ansvara för skola 

och fattigvård (Bengtsson & Melke, 2014, s.133).  

Ett av de stora diskussionsämnena vid denna tid blev kommunens förhållande till staten. 

Liberala förespråkare pläderade för en hög grad av autonomi medan de konservativa krafterna 

förordade stark statlig kontroll. I slutändan uppstod en kompromiss där kommunerna 
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definierades som juridiska personer men där staten tilldelade dem befogenheter. Ett förhållande 

som gör sig gällande än idag (Montin & Granberg, 2013, s.10).   

Särskilt demokratiska, i någon modern mening, var de nybildade kommunorganisationerna 

emellertid inte. Sockenstämmor och kommunalstämmor som vid denna tid utgjorde stommen i 

beslutsfattandet på den lokala nivån utmärktes av de rika böndernas starka inflytande. Besluten 

grundade sig på direktdemokratiska principer där antalet röster stod i proportion till inkomst 

och jordinnehav. Organisationen förlitade sig i stor utsträckning på lekmän som inte sällan hade 

ansvar för både beslut och verkställande (Montin & Granberg, 2013, s.12). 

I början av 1950-talet skedde ett antal kommunsammanslagningar som resulterade i att de 

2500 kommunerna under 1970-talet minskade till 300. En siffra som idag uppgår till 290 

stycken (Bengtsson & Melke, 2014, s.133). Reformeringen innebar även ett slut för den 

direktdemokratiska styrningen och organisationen professionaliserades i allt större utsträckning 

(Montin & Granberg, 2013, s.12). Även om utvecklingen kan ses som ett viktigt steg mot ökad 

demokratisering så var det snarare tanken om det svenska folkhemmet och strävan mot en stark 

välfärd som låg till grund för denna förändringsprocess. Genom välstrukturerade och 

sammanhållna kommunorganisationer blev det möjligt att driva den nationella reformpolitiken 

(Montin & Granberg, 2013, s.12).  

Sedan 1970-talet har fokus i allt större utsträckning förflyttats till andra typer av frågor där 

ekonomiska spelregler och medborgarens intressen blivit allt mer framträdande (Montin & 

Granberg, 2013, s.14). I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet decentraliseras den 

kommunala verksamheten i tilltagande utsträckning. Detta som en effekt av det utsatta 

ekonomiska läge som vid denna tid belastar staten. Kommunerna ges själva ansvar för 

fördelningen av statsbidraget, som även blir mindre. Genom ett antal reformer ökar dessutom 

den ekonomiska belastningen vilket tvingar kommunerna till effektivisering. Privatisering blir 

ett svar på denna problematik och kommunal verksamhet läggs ut på entreprenad (Montin & 

Granberg, 2013, s.15, 19). 

I kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati en studie av medborgarutskotten i 

Helsingborg (2008) beskriver Jakob Svensson, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, 

hur utvecklingen fått till följd att medborgarna i allt högre grad kommit att ikläs rollen som 

konsumenter. Den ekonomiska marknadens inflytande har därigenom ökat medan ideologiskt 

engagemang fått stå tillbaka. Värdet i de traditionella politiska institutionerna devalveras på så 

vis (Svensson, 2008, s.89). Samtidigt, menar Svensson, minskar de politiska representanternas 

tilltro till medborgarnas förmåga att delta. Snarare betraktar de medborgarna som en skara 
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rationellt handlande individer vars intresse i första hand är att tillgodose sina egna behov och 

önskemål (Svensson, 2008, s.97). 

Då tillhandahållande av service och tjänster blir allt viktigare ökar även kravet på 

kommunernas förmåga att informera om sin egen verksamhet (Abrahamsson, 1998, s.25). I 

konkurrens med andra aktörer blir kvalitet en allt viktigare ledstjärna (Montin & Granberg, 

2013, s.15). En utveckling som fortsatt in i det nya millenniet (Montin & Granberg, 2013, s.19). 

Avsteget från den traditionella välfärdsmodellen innebär också att medborgarna måste tillägna 

sig en större förmåga att själva skaffa information och kunskap om det tillgängliga 

serviceutbudet (Abrahamsson, 1993, s.26). Något som under senare år bidragit till höjda krav 

på insyn, möjlighet till ansvarsutkrävande och samarbete mellan makten och medborgarna 

(Reddick & Aikins, 2012, s.2).  

I Medborgaren i Samhällsdialogen (1993) konstaterar Kenneth Abrahamsson, docent i 

pedagogik, emellertid att den traditionella samhällskommunikationen i flera avseenden 

begränsat möjligheten till dynamisk kommunikation aktörerna emellan. För det första, menar 

han, är rollstrukturen ofta låst. Myndigheten intar rollen som sändare medan allmänheten snällt 

får nöja sig med att konsumera budskapet. På samma sätt är det myndigheterna som innehar 

den stora andelen av resurserna både ur kunskapsmässig och ekonomisk synvinkel. Vidare 

begränsas kommunikationen genom att endast inbegripa redan fattade beslut (Abrahamsson, 

1993, s.131-132). 

Abrahamssons syrliga beskrivning tillkom då utvecklingen av de digitala plattformarna 

alltjämt befann sig i sin linda. De senaste årens utveckling ger dock nytt liv åt hans inlägg. Detta 

då allt fler kommit att uttrycka ett behov av att komplettera den representativa demokratin med 

nya vägar till deltagande (Montin & Granberg, 2013, s.19). En diskussion som pågår samtidigt 

som engagemanget tar sig nya uttryck (Sandström i Dahlgren (red.), 2002, s.235). 

Medborgarnas förändrade beteende och förhållande till makten uppmärksammas redan flera år 

före millennieskiftet. I SOU 1993:90 Lokal demokrati i utveckling konstateras exempelvis att 

den svenska befolkningens förväntan på inflytande och personlig anpassning ökat sedan 1960-

talet. Individens fokusering på krav och rättigheter anses ta allt större plats i det medborgerliga 

medvetandet medan förtroendet för politiska representanter rasar (SOU 1993:90, s.60). I det 
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följande lämnar utredningen en framtidsprognos där medborgaren tros ställa allt större krav på 

insyn i den kommunala verksamheten. 

 

”När det gäller medborgarinflytande i ett mera övergripande perspektiv, kan man anta att 

medborgaren i ökad utsträckning kommer att kräva att politiken och politikerna i 

lokalsamhället blir tydligare och lättare att nå. Krav ställs då på en effektivare, direkt 

kommunikation, mellan medborgare och deras valda ombud, liksom krav på större öppenhet 

och bättre insynsmöjligheter i de förvaltande organen samt bättre möjligheter till direkt 

påverkan av lokalpolitiken och den kommunala servicen.” (SOU 1993:90, s.60) 

 

I SOU 2000:1 En Uthållig demokrati! ser utredarna en utveckling där medborgarnas politiska 

intresse på lång sikt ökar. Tilltron till det politiska systemet, men även det egna självförtroendet, 

anses emellertid lågt (SOU 2000:1, s.213). Det något motsägelsefulla förhållandet förklaras 

genom ett förändrat deltagandemönster där tillfälligt engagemang och enstaka aktiviteter blir 

allt viktigare. Som exempel nämns namninsamlingar, insamling av pengar, bojkotter och 

kontakt med enskilda tjänstemän (SOU 2001:1, s.212-213). 

Vidare beskrivs hur nya former av sammanslutningar uppstått. Från att deltagandet tidigare 

hade en stark koppling till stabila och hierarkiska organisationer spås en utveckling mot en så 

kallad nätverkskultur. Kulturen vilar på ett uppbyggande av informella kontaktnätverk, eller 

tillfälliga koalitioner, med syftet att uppnå en gemensam målsättning. Utmärkande för denna 

trend är även utnyttjandet av ny teknik. Internet framhålls som en viktig arena för snabb 

mobilisering av aktiva medborgare (SOU 2000:1, s.202). 

Teknikens potential att vitalisera demokratin får under de följande åren allt mer 

uppmärksamhet (Sandström i Dahlgren (red.), 2002, s.231). I SOU 2001:48 Att vara med på 

riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting uttrycks ett antal förhoppningar om hur 

internet ska kunna bidra till att stärka det devalverade intresset för politiska institutioner. De 

karaktäristika som anses särskilt gynnsamma i den nya teknologin utgörs av enkelhet, snabbhet, 

tillgängligt och en ickehierarkisk struktur (SOU, 2001:48, s.193). Internet ses som en möjlighet 

att tillgängliggöra information, öka diskussionen mellan medborgare och makthavare och inte 

minst att implementera ett mer direktdemokratiskt beslutsfattande (SOU, 2001:48, s.195)  

Visionerna kontrasteras dock av den nulägesbeskrivning som presenteras i samma utredning. 

Åtgärderna för att utnyttja teknikens potential anses vid 2000-talets början vara begränsade 

bland de svenska kommunerna. De insatser som gjorts har i första hand koncentrerats till 



7 

 

informationsspridning snarare än mot kommunikation. Tillhandahållande av service tycks i 

detta avseende ha blivit viktigare än att underlätta faktiskt deltagande (SOU 2001:48, s.195).  

I det följande presenteras ett antal perspektiv som tillsammans bildar grunden för förståelsen 

av analysen. Inledningsvis beskrivs hur det moderna samhällets evolution inverkat på 

medborgarens engagemang. Därefter ägnas uppmärksamhet åt hur sociala medier och internet 

förändrat möjligheten till utbyte av information och utmanande av makten. Tankarna knyts till 

en beskrivning av E-demokratins framväxt där teknikoptimism blandas med pessimisternas 

mothugg. I det avslutande redogörs för tre liberal-demokratiska idétraditioner som under senare 

decennier fått ett stort inflytande på diskussionen om demokratins tillstånd och utveckling.  

Under senare årtionden har medborgarnas förändrade beteendemönster återkommande 

kommenterats av såväl akademiker som makthavare. Minskat valdeltagande, färre medlemmar 

i politiska partier och avtagande intresse för föreningsliv är samtliga faktorer som lyfts fram 

som exempel (se exempelvis: Svensson, 2008, s.88).  

Det ska här inskjutas att valdeltagandet faktiskt har ökat konstant sedan 2006 och i 2014 års 

riksdagsval röstade 85,1 procent (Valmyndigheten, Val till riksdagen, 2014). Dagens siffror 

står sig dock slätt i jämförelse med 1970- och 1980-talet då drygt 90 procent av medborgarna 

röstade. Samma utveckling gör sig gällande i kommun och landstingsval (SCB, Svenskt 

valdeltagande under hundra år, 2012).  

Även i detta sammanhang utgör Svenssons avhandling en tacksam utgångspunkt för 

diskussionen. Författaren beskriver hur det svenska samhället under 1900-talets andra hälft går 

in i en ny fas där ekonomisk globalisering, relativisering av tid och rum, ökad medialisering 

och individualisering utgör den nya tidens karaktäristika. Individualiseringen spåras till en 

avsaknad av kollektiva referensramar och sociala tillhörigheter. Medborgarens tilltro till sin 

egen förmåga ökar och hon blir på så vis en allt viktigare aktör i samhället (Svensson, 2008, 

s.86). 
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Traditionella organisationsformer byggda på det kollektiva idealet förlorar därigenom sin kraft. 

Engagemanget koncentreras istället mot så kallad livspolitik. Snarare än att försöka inverka på 

välfärdens utformning så inriktar sig medborgarna mot enskilda frågor som drivs på grundval 

av personliga intressen. Vi väljer med andra ord att fokusera på de frågor som vi anser oss 

kunna påverka. Ett tillstånd som återspeglar sig i de utomparlamentariska aktiviteternas 

uppgång (Svensson, 2008, s.90-91).  

Ett tecken på att internet kommit att ses som något revolutionerande är myntandet av begreppet 

Web 2.0. Ett uttryck som uppstod år 2004 då Tim O’Reilly, företrädare för The O’Reilly Media 

Group, beskrev vad han ansåg vara en utveckling där internetupplevelsen i allt högre grad 

fokuserats mot dynamisk interaktion mellan webbsidor och dess besökare liksom enskilda 

användare emellan (Gustafsson, 2013, s.37).  

En annan viktig skillnad mellan Web 1.0 och 2.0 anses vara att internetanvändaren inte längre 

behöver ha någon större teknisk kunskap för att bidra till innehållsproduktionen och 

meningsskapandet (Postigo, 2011, s.182). I paradigmet finns således en inbyggd förståelse av 

”det gamla” internet som ett hierarkiskt och statiskt kommunikationsmedium medan det nya är 

något fritt och öppet (Gustafsson, 2013, s.38). 

Som en del i Web 2.0 ingår de sociala medierna (Gustafsson, 2013, s.37). Vad som är ett 

socialt medium har visat sig svårt att avgöra men de egenskaper som återkommande lyfts fram 

är möjligheten att tillgängliggöra och sprida information liksom det starka inslaget av 

interaktion människor emellan (Gustafsson, 2013, s.39). 

Boyd och Ellison definierar sociala medier som ett paraplybegrepp som beskriver de 

plattformar varigenom människor kan interagera med varandra genom personliga nätverk 

(Boyd & Ellison, 2008, s.82). De plattformar som baseras på nätverksteknologin har alla det 

gemensamt att användarna tillåts kommunicera med andra användare och konstruera personliga 

kontaktnätverk (Boyd & Ellison, 2008, s.211).  

I The End of Business as Usual (2012) söker författaren och marknadsanalytikern Brian Solis 

i kapitlet The Evolution of the Network Economy and the Human Network visa prov på hur 

nätverkskulturen omstrukturerat webbens maktpositioner och förändrat förutsättningarna för 

hur organisationer och företag når sina mottagare. 
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Under internets tidiga år fanns, enligt Solis, alltjämt ett tydligt sändar-mottagarförhållande där 

de aktörer med störst resurser styrde informationsflödet och förlitade sig till mottagarens 

konsumtion av vad som erbjöds (Solis, 2012, s.33). Genom utvecklingen av användarvänliga 

verktyg, som tidigare beskrivit i detta avsnitt, blev det med tiden lättare för vem som helst att 

när som helst iklä sig rollen som producent (Postigo, 2011, s.182). Mängden innehåll har på så 

vis vuxit samtidigt som hastigheten i informationsflödet tilltagit. Den andel av den tillgängliga 

informationen som är av intresse för den enskilde användaren är dock fortfarande ganska liten 

vilket gett upphov till ett massivt brus av överflödig information (Solis, 2012, s.33). Det är här 

de sociala medierna förändrar spelplanen. 

Genom framväxten av de digitala plattformarna, där användaren utformar och strukturerar sin 

helt unika profil utifrån egna intressen och kontakter, har hon för första gången placerats i 

händelsernas mittpunkt. Om mottagaren, eller konsumenten, tidigare själv sökte upp 

informationen så är läget nu det omvända. Informationen måste komma till henne (Solis, 2012, 

s.33). De sociala mediernas förstärkning av jaget har också inneburit en större förväntan på 

personlig anpassning och budskapet måste vara utformat på ett sådant sätt att det talar direkt till 

individen (Solis, 2012, s.34). Vad författaren beskriver är således ett övergivande av det 

allmänna till förmån för det enskilda. Eller för att uttrycka det annorlunda: om frågan tidigare 

var ”varför ska man köpa det här?” så är den nu ”varför ska jag köpa det här? 

Vidare skriver Solis att organisationer och företag, som ett svar på utvecklingen, numer 

skräddarsyr sin paketering utifrån den specifika målgruppens intressen och preferenser. Genom 

att publicera innehållet direkt i de sociala medierna har det blivit möjligt att minska kravet på 

mottagarens eget initiativ (Solis, 2012, s.34). På detta sätt har innehållet förvandlats till en ren 

handelsvara medan vägen till framgång går via kontext och relevans (Solis, 2012, s.33).  

Under 2000-talet har tjänster som baseras på nätverksteknologin fått ett allt större inflytande 

på den globala marknaden. Av dessa utgör Facebook idag den största aktören med mer än en 

miljard användare (Gustafsson, 2013, s.41). Även i Sverige intar den amerikanska 

nätverksjätten en ohotad frontposition. Statistik från Stiftelsen för internetinfrastruktur visar att 

68 procent av den svenska befolkningen använder Facebook någon gång. Användningen 

varierar dock mellan olika åldersgrupper, där de yngre står för en hög del av användandet medan 

äldre har en liten aktivitet (Stiftelsen för internetinfrastruktur, Svenskarna och Internet, 2014, 

s.29). Ett annat tecken på plattformens särställning är att respondenterna i intervjuerna i stor 

utsträckning refererar till just Facebook då de talar som sociala medier.  
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Möjligheten att genom sociala nätverk samarbeta och organisera sig har lett till visioner om 

mer jämlikhet, ökad demokratisering och ett stärkt politiskt deltagande (Gustafsson, 2014, s. 

43). I både media och inom politiken har IT och demokrati framhållits som nära bundsförvanter 

(Sandström i Dahlgren (red.), 2002, s.231). Sociala medier och Web 2.0 anses av förespråkarna 

ha öppnat nya vägar till dynamisk kommunikation mellan makthavare, tjänstemän och 

allmänhet. Genom de sociala nätverken har en ny arena uppstått där individer och 

organisationer kan mötas för att tillsammans finna lösningar på samhällets problem (Veljkovic 

et. al. i Reddik & Aikins (red.), 2012, s.142). Medan informationsflödet under Web 1.0 

karaktäriserades av samma typ av hierarkiska envägskommunikation som tidigare beskrivits av 

Abrahamsson (se sida 5) så anses de nya plattformarna upphöja användarna, tillika 

medborgarna, till aktiva deltagare i en dynamisk kommunikation (Reddik & Aikins, 2012, s.3).  

Ett uttryck för myndigheternas strävan mot att integrera webben i sitt demokratiarbete är det 

fenomen som kommit att kallas E-demokrati (Löfstedt, 2007, s.158). E-demokrati kan sägas 

utgöra ett slags infrastrukturprojekt drivet av den offentliga sektorn. Detta med målet att 

utveckla tjänster och bidra med information som underlättar kontakten med och för 

medborgaren, anställda och samarbetspartners. Genom att utnyttja de nya möjligheter som Web 

2.0 teknologin anses innebära är tanken att öka interaktionen med medborgaren och i 

förlängningen stärka den demokratiska processen (ibid.) Att användningen av den sociala 

medieplattformen Facebook idag uppgår till 90 procent bland de svenska kommunerna kan ses 

som ett uttryck för detta (SKL, Facebook populäraste sociala mediet för kommuner, 2014).  

Att ny kommunikationsteknologi på detta sätt leder till förhoppningar om demokratisk 

utveckling är inget nytt fenomen.  Exempelvis fick telegrafen de största optimisterna att vid 

1800-talets mitt utropa slutet på alla krig. Genom stabilare och snabbare överföring av 

meddelanden skulle alla diplomatiska missförstånd undvikas (Gustafsson, 2013, s.43). Ett annat 

exempel är det sätt på vilket myndigheterna mottog radio- och tv-mediet. I samband med 

industrialismen urbaniserades samhället i snabb takt och formandet av kärnfamiljen ledde till 

större social privatisering. Parallellt med detta skedde en centralisering av makt och resurser 

och interaktionen med omvärlden ökade. På så vis uppstod behovet av ett gemensamt och 

samordnat nationsbygge. Radio- och tv blev här viktiga instrument. Genom spridning av 

information och kulturell upplysning till alla skulle en gemensam identitet skapas (Moe, 2008, 
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s.37). Internetvisionärerna menar emellertid att det i den digitala tekniken finns en unik 

avsaknad av kommersiella aktörers styrning. På webben står användaren fri från överhetens 

kontroll (Postigo, 2011, s.185). Denna verklighetsbeskrivning står inte befriad från kritikernas 

motstånd. Visserligen, menar de, finns det en möjlighet för mediekonsumenten, eller 

medborgaren om man så vill, att iklä sig rollen som producent i och med den nya 

deltagarkulturen. Dock är det alltjämt så att juridik och normer bevakar och skyddar rätten till 

portaler, hårdvara och intellektuell egendom (ibid.). Talet om att delta och samarbeta blir ett 

sätt att dölja de vinster som ägarna till infrastrukturen håvar in (Postigo, 2011, s.191). Andra 

menar att möjligheten för den offentliga sektorn att uppnå verklig förändring är begränsad då 

det i grunden finns en stark ovilja inom organisationerna att dela med sig av information. Detta 

av rädsla för att förlora kontrollen över situationen (Reddik & Aikins, 2012, s.3). Som ett 

resultat av de redan existerande maktrelationerna begränsas så möjligheterna till medborgerligt 

engagemang genom sociala medier (Reddik & Aikins, 2012, s.4). 

Om åsikterna om internets betydelse för demokratiutvecklingen går isär så tycks det samtidigt 

finnas lika många uppfattningar om demokratibegreppet i sig. Framförallt handlar diskussionen 

om vilka som bör ingå i den röstberättigade folkmassan och hur beslutsfattandet bör organiseras 

(Bengtsson & Melke, 2014, s.22). I en svensk kontext utgår debatten oftast från den liberal-

demokratiska idétraditionen. Denna kan i sin tur delas in i två huvudsakliga riktningar.   

I den första är det själva proceduren som betonas. Medborgarna ska ges möjlighet att välja 

mellan olika politiska representanter i form av partier eller kandidater. Dessa får därför 

konkurrera med varandra om väljarnas förtroende. När valet genomförts överlåts makten till 

den aktör som fått flest röster. Tanken är på så vis att beslutsfattandet ska utgöra en återspegling 

av medborgarnas vilja. Konkurrensdemokrati är ett vanligt sätt att benämna detta system 

(Bengtsson & Melke, 2014, s.25).   

Liberal-demokratins andra inriktning är den deltagardemokratiska. Här betonas istället 

medborgarnas aktiva medverkan i hela processen (Bengtsson & Melke, 2014, s.26). 

Grundläggande är meningen att medborgerligt inflytande ständigt bör eftersträvas (Beckman & 

Mörkenstam, 2009, s.27-28). Om den vanliga människan släpps in i det politiska 

beslutsfattandet stärks förtroendet och tillfredställelsen med det demokratiska systemet. Något 
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som enligt vissa förespråkare leder till en form av moralisk utveckling för individen.  Genom 

att ta del av den politiska debatten och argumentationen är föreställningen att individen ska 

fostras till en bättre medborgare. Vilket i sig gynnar samhällsutvecklingen (Beckman & 

Mörkenstam, 2009, s.29). 

En tredje idétradition, besläktad med den deltagardemokratiska, som fått stor uppmärksamhet 

under senare decennier är den deliberativa teorin. Utgångspunkten är här att politiska beslut bör 

fattas på grundval av aktivt medborgerligt deltagande. Genom diskussion och samtal ska en 

gemensam förståelse av problemet uppnås (Henecke & Khan, 2002, s.14). I takt med att 

medborgarnas intresse för den traditionella politiken minskat har den deltagande och 

deliberativa demokratin framhållits som ett sätt att vända utvecklingen. Genom att inkludera 

medborgaren i debatten ska intresset och känslan av inflytande stärkas (Svensson, 2008, s.120). 

I det följande presenteras tre undersökningar som tillsammans ger en bild av den offentliga 

sektorns arbete och syn på de digitala plattformarna. Att underlaget inte är mer omfattande beror 

till stor del på att tillgången till forskning som ägnat intresse åt sociala medier i ett 

kommunperspektiv har visat sig vara begränsad. Något som i sin tur gör det än mer angeläget 

att utforska fältet närmare. Detta inte minst då teknologin befinner sig i en så snabb omvandling 

att empiri med bara ett par år på nacken snabbt kan bli föråldrad och missvisande.  

I Disciplining social media: an analysis of social media polices in 206 Swedish Municpalities 

(Klang & Norlin, 2011) analyseras 26 policys framtagna av svenska kommuner för användning 

av sociala medier. Genom analysen av policydokumenten fann Mathias Klang och Jan Norlin 

en genomgående trend mot att vilja styra och kontrollera innehållet i de sociala medierna. Som 

en konsekvens åsidosattes de ursprungliga målsättningarna om ökad medborgardialog (Klang 

& Norlin, 2011, s.10). Ett viktigt skäl till denna tendens grundar sig, enligt författarna, i 

kommunens oförmåga att ställa om från ett administrativt tänkande där varje arbetsinsats bör 

grundas på rationellt utarbetade och sakligt dokumenterade riktlinjer (Klang & Norlin, 2011, 

s.16). 
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I Medborgardialog på sociala medier - Skånska kommuntjänstemäns uppfattningar tolkat 

genom demokrati- och ekonomismvärden (Kullving & Mårtensson, 2012) intervjuades åtta 

skånska kommuntjänstemän med syftet att undersöka kommunens användning av sociala 

medier sett ur demokrati- och ekonomismvärden (Kullving & Mårtensson, 2012, s.2, 7).  

Resultatet visade på en förhållandevis positiv inställning bland respondenterna. Sociala medier 

ansågs utgöra en möjlighet att stärka medborgardialogen och att kommunicera med målgrupper, 

företrädelsevis ungdomar, som inte kan nås via mer traditionella och analoga plattformar. Dock 

fanns en viss oro inför att ett ökat användande av internet skulle leda till ett utestängande av 

andra grupper, exempelvis äldre (Kullving & Mårtensson, 2012, s.21, 23). Författarna såg också 

en förhoppning bland kommunerna om att genom bruket av sociala medier kunna ta ett steg 

bort från bilden som stelbent och tråkig (Kullving & Mårtensson, 2012, s.23). 

I E-government services in local governments – a study of development in Swedish 

municipalities (2007) breddar Ulrika Löfstedt perspektivet då hon analyserar den så kallade 24-

timmarsmyndigheten, baserad på internet-resurser, i en svensk kontext (Löfstedt, 2007, s.158). 

Resultatet av studien, som grundade sig på intervjuer med 24 kommuntjänstemän, visade att 

faktorer som ekonomi, tillgänglighet och säkerhet ansågs viktigare för utvecklingen av e-

tjänster än möjligheten att uppnå ökad demokrati (Löfstedt, 2007, s.161). Ett par av 

respondenterna uppgav också att det bland politikerna i kommunerna fanns en negativ 

inställning till att stärka det medborgerliga inflytandet. Detta då sådana insatser associerades 

med ökad arbetsbelastning och konkurrens (Löfstedt, 2007, s.166). Löfstedt fann även att det 

ofta saknades några egentliga målsättningar och verkliga metoder för verksamheten. I de fall 

då sådana existerade tenderade de att vara kortsiktiga (Löfstedt, 2007, s.167). 

Som framkommer av sammanställningen ovan har de studier som tidigare genomförts påvisat 

ett antal faktorer som i flera avseenden problematiserar bilden av sociala medier som ett 

utrymme för dynamisk kommunikation. Samtidigt är ingen av studierna genomförda under den 

senaste treårsperioden. Ett faktum som väcker frågan om förhållandet till 

kommunikationsplattformarna inte kan ha förändrats. Detta med bakgrund i teknikens snabba 

utveckling och Löfstedts konstaterande om att kommunernas integration av internet-resurser 

vid 00-talets andra hälft alltjämt befann sig i sin linda (Löfstedt, 2007, s.172).  

Vad som också blir synligt då man studerar litteraturen är avsaknaden av kvalitativa 

undersökningar riktade mot de resonemang som ligger till grund för kommunernas användning 

av sociala medier. Klang och Norlins studie har förvisso en kvalitativ forskningsansats. Då 

författarna analyserar de kommunala policydokumenten sägs emellertid inget om huruvida 
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innehållet i realiteten överensstämmer med tjänstemännens förhållningssätt (se: Klang & 

Norlin, 2011). Detta perspektiv intar Kullving och Mårtensson i sin undersökning men gör å 

sin sida en kvantitativ innehållsanalys (Kullving & Mårtensson, 2012, s.7). Ett liknande grepp 

väljer också Löfstedt då hon genom kvantifiering av intervjusvaren presenterar resultatet i graf-

form och således lämnas inget utrymme för citat eller excerpter (se exempelvis: Löfstedt, 2007, 

s.161). Sammantaget finns det alltså all anledning att vid dags dato utföra en ingående kvalitativ 

analys av det resonemang som ligger till grund för kommunernas närvaro på sociala medier. Ett 

behov som uppfylls genom denna undersökning.  

Vad som framförallt erbjuds är möjligheten att utifrån beskrivningen av den moderna 

kommunorganisationens utmaningar och medborgarens förändrade engagemang pröva 

visionerna om de digitala plattformarnas potential att förnya den representativa demokratin. 

Vilka möjligheter tycker sig kommunerna se i de sociala medierna? Vilka problem och 

utmaningar ser kommunerna i de sociala medierna? Hur upplever kommunerna medborgarens 

förhållande till de sociala medierna? Vilken syn på medborgaren och medborgardialog kommer 

till uttryck i användningen av sociala medier? Det är några av de frågor som undersökningen 

hoppas besvara.  

Då det i kvalitativ forskning inte sällan visat sig svårt att precisera graden av reliabilitet och 

validitet är det av stor vikt att redogöra för de metodologiska principer som legat till grund för 

undersökningen (Bryman, 2001, s.257). I detta avsnitt eftersträvas därför att på ett tydligt och 

detaljerat sätt redogöra för hela undersökningsprocessen.  

Resultatet som presenteras grundar sig på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med sex 

kommuntjänstemän i Östergötland. Metoden lämpar sig väl då intresset riktas mot den 

intervjuades uppfattningar och synsätt (Richard & Morse, 2013, s.126). Forskaren formulerar 

en intervjuguide med frågor eller teman som denne vill beröra. Dessa behöver inte komma i 

precis samma ordning i alla intervjuer och deltagaren har möjlighet att fritt besvara frågorna 

(Richards & Morse, 2013, s.127). På så sätt blir det möjligt att anpassa samtalets upplägg i 

förhållande till de svar som erbjuds (Bryman, 2001, s.300).  
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I guiden har frågorna delats in i fem olika temaområden: Inledande frågor, Användning av 

sociala medier och andra kommunikationskanaler, Syfte och målgrupp, Internt och externt 

förhållande samt Demokrati och medborgarinflytande. I intervjusituationen har emellertid ett 

tämligen fritt förhållande till dessa intagits. Då det fanns intresse av att följa upp ett resonemang 

användes följdfrågor. I den första bilagan återfinns intervjuguiden i sin helhet.  Innan 

genomförandefasen gjordes en prövning av guiden i förhållande till uppsatsens frågeställningar. 

Något som ledde till mindre justeringar och omformuleringar utav guidens frågor.  

Respondenterna rekryterades genom så kallat bekvämlighetsurval. Metoden går ut på att de 

deltagare som för tillfället är lättast att tillgå inkluderas. Den stora fördelen med denna typ av 

urvalsmetod är att sannolikheten för att enkelt och snabbt erhålla svar ökar (Bryman, 2001, 

s.114). Just detta argument är ett viktigt skäl till att bekvämlighetsurval använts i denna 

undersökning. Samtidigt finns det en brist i metoden då det blir svårare att generalisera 

resultatet till en större population (Bryman, 2001, s.114). I samband med kvalitativa studier 

anses dock representativitet inte vara av lika stor betydelse då syftet är att göra en ingående 

analys av ett socialt sammanhang. Som en följd av detta utgör just bekvämlighetsurval en av de 

vanligaste urvalsmetoderna inom kvalitativ forskning (Bryman, 2001, s.312).  

Processen inleddes med en sammanställning av de 13 kommuner som är belägna inom 

Östergötlands län. Därefter gjordes en genomgång av samtliga kommuners närvaro på sociala 

medier. De plattformar som undersöktes var Facebook, Instagram och Twitter. Facebook är i 

dagsläget den plattform som fått det absolut största inflytandet på kommunernas användning av 

sociala medier (SKL, Facebook populäraste sociala mediet för kommuner, 2014). Att även 

Instagram och Twitter inkluderades var ett sätt att försöka fånga upp de kommuner som 

eventuellt valt bort Facebook.  

I genomgången framkom att 8 av 13 kommuner i Östergötland har en officiell närvaro på 

sociala medier. Alltså att de innehar och administrerar ett eget konto.  De 5 kommuner som inte 

uppfyllde detta kriterium exkluderades.  

De kvarvarande kontaktades därefter först via e-post och senare även via telefon. Ett av de 

främsta skälen till att telefon användes var att det ofta var svårt att identifiera vem det var som 

bar det huvudsakliga ansvaret för kommunens användning av sociala medier. Att ringa till 

kommunerna var därför ett sätt att snabbt guidas till rätt person.   I ett av fallen sköttes kontakten 
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emellertid enbart via e-post då respondenten under rekryteringsperioden inte var anträffbar via 

telefon.  

Vid kontakt gavs en kortare beskrivning av intervjuns syfte och förutsättningar. Utifrån denna 

information sade sig två av kommunerna vara ovilliga att delta. En kommun var ej anträffbar 

under rekryteringsperioden. En fjärde kommun exkluderades då författaren vid det aktuella 

tillfället praktiserade på kommunikationsavdelningen i denna kommun. Något som riskerade 

att påverka resultatet. Således återstod fem kommuner som alla sade sig vara villiga att 

medverka. I det avslutande steget skickades e-post ut på nytt. Denna gång bifogades ett 

informationsbrev som på ett mer detaljerat sätt beskrev undersökningens förutsättningar (se 

bilaga).   

Respondenterna var samtliga anställda som tjänstemän inom respektive kommun. Yrkestitlarna 

var flera; informationschef, informatör, informations- och marknadsföringsansvarig, 

webbmaster, kommunikationsutvecklare och kommunikatör. Dock hade alla det gemensamt att 

de vid intervjuns genomförande uppbar det övergripande ansvaret för kommunens arbete med 

sociala medier.  

Tiden som deltagarna varit anställda varierade mellan 1,5 och 7 år.  I resultatpresentationen 

har samtliga av de medverkande anonymiserats så till vida att inga namn redovisas. De 

kommuner som ingår i undersökningen har inte anonymiserats.  

Intervjuerna ägde rum under en två veckors period. Tiden för varje intervju uppgick till cirka 

en timme. Tidpunkten och platsen för genomförandet anpassades i möjligaste mån till 

deltagarnas egna önskemål. Något som innebar att samtliga intervjuer skedde dagtid och i 

anslutning till tjänstemännens arbetsplats.  

De två personer som närvarade vid varje tillfälle var deltagaren samt jag själv. Vid ett av 

tillfällena intervjuades emellertid två representanter från kommunen då de delade på ansvaret 

för arbetet med sociala medier.  

Samtalen inleddes med att respondenterna ännu en gång informerades om undersökningens 

premisser, att deltagande skedde på frivillig grund och att det när som helst var möjligt att 

avbryta sin medverkan. Deltagarna tillfrågades om de var införstådda med förutsättningarna 
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och de fick ge sitt muntliga medgivande till att medverka. För att registrera intervjun användes 

bandspelare. Ett förfarande som godkändes muntligt av samtliga respondenter. Det inspelade 

intervjumaterialet har i anslutning till färdigställandet raderats. 

Bearbetningen påbörjades parallellt med materialinsamlingen. Ett tillvägagångssätt som är 

fördelaktigt då det möjliggör upptäckten av nya teman som kan tillskjutas analysen (Bryman, 

2001, s.312). Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Något som underlättar och 

möjliggör upprepade genomgångar av svaren (Bryman, 2001, s.311). Utkomsten var ett digert 

underlag av text, vilket gjorde det nödvändigt att i det nästa söka bryta ner materialet. Arbetet 

inleddes med kodning av svaren. Kodning utgör en viktig del av den kvalitativa analysen och 

innebär att de svar som framstår som särskilt intressanta förses med nyckelord eller etiketter 

(Bryman, 2001, s.377). Utifrån de nyckelord som framkom i det första steget identifierades 

kategorier under vilka svaren kunde inordnas. Dessa var; Plattformar, Möjligheter/fördelar, 

Problem/utmaningar och Medborgardialog. Då en mättnad uppstod i kategoriseringen vidtog 

en fördjupad analys. I det sista steget anlades ett teoretiskt perspektiv i syfte att förklara de 

fenomen som framkommit. Detta sätt att bearbeta informationen baseras i stor utsträckning på 

Alan Brymans förklaringsmodell i Samhällsvetenskapliga metoder (2001, s.379).  

Då intresset var riktat mot respondenternas egna uppfattningar och synsätt ansågs en kvalitativ 

ansats var den bäst lämpade. Att valet föll på den semistrukturerade intervjun som metod 

berodde dels på önskan om djup och flexibilitet i intervjusituationen. Då forskningen om 

kommuners användning av sociala medier dessutom hittills varit knapphändig var det i vissa 

avseenden svårt att på förhand förutse vilket typ av resonemang som respondenterna skulle 

komma att utveckla. Den semistrukturerade intervjumetoden var således ett sätt att öppna upp 

för nya perspektiv och spår. Detta var även ett viktigt argument till att andra mer slutna metoder 

så som enkäter och strukturerade intervjuer valdes bort. Ett tredje alternativ hade kunnat vara 

en fokusgruppsundersökning. Dock ansågs det vara en fördel att låta kommuntjänstemännen 

utveckla sina svar utan att påverkas av de andra deltagarnas upplevelser.  

Vid fyra av de fem intervjuerna medverkade en respondent. I intervjun med Kinda kommun 

deltog emellertid två representanter från kommunen. Skälet till detta var dels att båda 
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tjänstemännen delade på ansvaret för arbetet med sociala medier. Dessutom var de angelägna 

om att båda få medverka. Ställd inför denna problematik drogs, efter viss eftertanke, slutsatsen 

att värdet i att kunna genomföra intervjun var större än nackdelen med att frångå den 

ursprungliga avgränsningen. Det är i efterhand svårt att värdera vilken effekt beslutet fått. Mest 

påtagligt var den ökade arbetsbelastning som uppstod i samband med transkriberingen som ett 

resultat av att intervjuns omfång blev större.  

Nedan presenteras vad som framkommit i intervjuerna med tjänstemännen i de fem östgötska 

kommunerna. Analysen är uppdelad genom fyra underrubriker som tillsammans täcker in 

undersökningens frågeställningar. Detta sätt att disponera texten syftar främst till att underlätta 

läsningen men även till att tydliggöra de centrala iakttagelser som gjorts. I den avslutande 

diskussionen betraktas materialet sedan som en helhet.   

Vad som inledningsvis kan konstateras är att det bland kommuntjänstemännen finns en positiv 

inställning till sociala medier som kommunikationsplattform. Liksom i SOU 2001:48 anses 

fördelarna med de digitala medierna vara att de erbjuder ett enkelt sätt att nå många människor 

(SOU:2001:48, s.193). Genom exempelvis Facebook säger sig kommuntjänstemännen vilja 

interagera och kommunicera med allmänheten på ett sätt som inte är möjligt via kommunens 

webbsidor.  

 

”Alltså för oss så erbjuder sociala medier en arena där vi kan få kommentarer från 

kommuninvånarna på ett sätt som vi inte erbjuder via vår webbplats till exempel. Det var en av 

anledningarna till att vi började med den här sidan på Facebook. I och med att man kan dela 

innehåll och sprida information som inte hemsidor kan göra heller. Eller vi har det inte så i 

alla fall. Men sociala medier är komplement till, egentligen är det ett komplement till 

Finspong.se” (Finspång) 
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Resonemanget knyter an till Web 2.0-paradigmets betoning av interaktion (Gustafsson, 2013, 

s.37). Där det gamla internet, här i form av kommunernas egna hemsidor, var statiskt så anses 

de nya plattformarna lämna utrymme för dynamisk kommunikation (Gustafsson, 2013, s.38).  

Intressant är också tjänstemännens tydliga åtskillnad mellan vad som bör och kan 

kommuniceras på respektive plattform. På kommunernas hemsidor föreligger ett krav på 

formellt tilltal och korrekthet medan det på sociala medier finns ett större utrymme för 

vardagligt och icke fackmannamässigt språkbruk. Vad som också framhålls som viktigt är 

möjligheten att kommunicera på ett kortfattat och trevligt sätt. 

 

”Alltså det är så många som har det. Det är ett lätt sätt att nå människor och det är ett enkelt 

sätt…alltså du kan, du kan ju ha ett lite softare och mer pratigt tilltal på Facebook än vad du 

kan ha på kommunens hemsida. Och man kan vara lite mer okonventionell och inte så 

kommunal och fyrkantig på Facebook. Även om man omfattas av alla, alla vanliga lagar och 

regler liksom på Facebook också, så, så är klimatet där ett annat.” (Mjölby) 

 

”[…]Fördelen med Facebook är ju att man får det i sitt flöde, istället för att gå in på en hemsida 

och se vad som händer. Men vi har väl lite olika, vad ska man säga, vi har lite olika inställning, 

ansats, till var vi skriver och vad. Vi har ju inte samma språk på hemsida och Facebook. Vi är 

mycket mer informella på Facebook och det kanske inte är, det är inte de här tunga politiska 

grejerna som vi delar på Facebook utan de får vi istället, de har hemsidan […]” (Kinda) 

 

Genom ett mjukare och mer tillbakalutat språk hoppas respondenterna omförhandla vad de 

anser vara en allmän bild av kommunen som tråkig och byråkratisk. Något som framkom även 

i Kullving och Mårtenssons intervjuer med skånska tjänstemän (Kullving & Mårtensson, 2012, 

s.23). De sociala medierna tycks i detta hänseende närmast utgöra en möjlighet för kommunerna 

att stiga ut ur, eller till och med ta avstånd från, sin identitet som myndighetsutövare. En strävan 

som är långt ifrån oproblematisk. Detta då kommunerna är måna om att bibehålla den seriositet 

och auktoritet som är att förknippa med en myndighet. 

 

” […] Vi vill ju på något sätt driva trafik till vår Facebooksida. Vi vill ju att många ska finnas 

där och tycka till. Men vi kan ju inte lägga upp bilder på gulliga kattungar för att få fler likes. 

Det är inte kommunal verksamhet. Vi måste beskriva det vi gör på ett engagerande sätt. Det 

kan ju vara om utmärkelser vi får, mässor och ja sådana evenemang som vi är representerade 
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på. Det kan vara rena, ren kriskommunikation. Ja, det är bränder eller liknande. Ja, alltså, dels 

är det ju att informera om den kommunala verksamheten. Bredda bilden av kommunen. Så det 

är rätt viktigt för oss.” (Linköping) 

 

Citatet visar också på ett annat viktigt syfte med närvaron på sociala medier nämligen att 

exponera positiva exempel på sin egen driftighet och effektivitet. Något som blir än tydligare i 

samtalen med tjänstemännen i Mjölby och Norrköping.  

 

”Ja, men syftet är att ha en kanal, ytterligare en kanal, för dialog med invånarna. Att visa 

invånarna mångfalden i kommunen. Visa folk vad de får för sina skattepengar. Visa folk vilken 

fin kommun de bor i. Men också att ha en reservkanal eller spridningskanal när det händer 

något. Det är det som är syftet.” (Mjölby) 

 

”Det är ganska generellt inom kommunen att det är viktigt att visa upp saker. Det är viktigt vem 

som betalar för det. Det är viktigt att ja, det är sådant man vill kommunicera. Som kanske 

egentligen inte är det mest intressanta för Norrköpingsborna. Men vad det beror på jag…jag 

vet inte. Man kanske tänker att folk inte tror att vi gör något och så vill man säga att ”kolla här 

på alla de här bra grejerna vi har gjort.” (Norrköping) 

 

Behovet av att på detta sätt marknadsföra kommunen kan sättas i relation till den ökade graden 

av marknadsorientering där termer som kvalitet och effektivitet blivit allt viktigare i 

konkurrensen med det privata näringslivet (Montin & Granberg, 2013, s.19). I försöken att 

legitimera sin verksamhet inför den skattebetalande och ansvarsutkrävande medborgarskaran, 

eller brukarna, utgör informationsspridning ett viktigt syfte med kommunikationen 

(Abrahamsson, 1998, s.25). Ur detta perspektiv kan de sociala medierna ses som ett värdefullt 

verktyg i 2000-talets kommunala agenda.  

Samtliga respondenter säger att ökad dialog är ett av de främsta syftena med kommunens 

användning av sociala medier. Vad som anses vara viktigt är medborgarnas möjlighet att ställa 
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frågor och komma med synpunkter på verksamheten. Dock framhålls återkommande att 

dialogen inte bör centreras kring politik.  

 

”Likaså det som är politik, alltså politiska åsikter det ägnar vi oss inte åt. Så politikerna får ju 

inte gå in och svara på vår Facebooksida. För då skulle det bli en skevhet i diskussionen. Utan 

då får vi bara hänvisa dem till politikerna.” (Linköping) 

 

Samtidigt anser flera av deltagarna att det finns ett behov av att hitta nya former och utrymmen 

för dialog. Flera ser också positivt på att göra medborgarna mer delaktiga i själva 

beslutsfattandet. Ett resonemang som konnoterar det deltagardemokratiska demokratiidealet 

där medborgaren ges möjlighet till aktivt deltagande och inflytande (Bengtsson & Melke, 2014, 

s.26). 

 

”Vi har ju, vi har ett problem. Politikerna har ett problem. De försöker fortfarande kalla till 

möten för att träffa medborgarna och medborgarna kommer inte. Jag tror att det finns ett 

intresse fast på andra sätt. Vi måste hitta de där andra sätten.” (Finspång) 

 

På en ideologisk nivå tycks det alltså finnas en önskan om ökat inflytande bland tjänstemännen. 

Något som stöds av Svenssons påstående om att det deliberativa idealet fått ett starkt inflytande 

på de kommunala demokrativisionerna (Svensson, 2008, s.121). I realiteten uppstår emellertid 

en konflikt mellan denna strävan och kommunens behov av att särskilja den politiska styrningen 

från kommunen som en neutral leverantör av service och tjänster.   

Flera av respondenterna menar att bristen på resurser i form av tid, personal och pengar gör 

det svårt att tillvarata de synpunkter som inkommer. De ställer sig därför skeptiska till att 

utnyttja sociala medier i den demokratiska beslutsprocessen.   

 

”Alltså, det är ju jätte, själva tanken är ju superbra men sedan gäller det att man har 

organisationen bakom som kan ta tillvara på allt som kommer in. […] Just i sociala medier vet 

jag inte riktigt. Då kanske man skulle ha något annat typ av verktyg. För man får vara försiktig 

med, tror jag, att be folk att tycka till om man sedan inte kommer mäkta med att ta hand om 

det.” (Norrköping) 
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Vad som också framhålls som ett problem är att allmänhetens krav och förväntningar vuxit sig 

allt starkare. Ett påstående som återspeglar det scenario som målas upp i SOU 1993:90 i vilket 

medborgaren förväntas ställa allt större krav på effektivare och direkt kommunikation med 

politiska representanter samt större insyn och möjlighet till påverkan på den kommunala 

servicen (SOU 1993:90, s.60). 

 

”Alltså det finns en helt annan förväntan på kommunen som organisation. Att vi ska vara 

tillgängliga. Att vi ska svara snabbt. Att vi ska ha svar på allt. Så att den förväntan fanns inte 

riktigt i början utan då tyckte man bara att det var lite häftigt att vi var där och kommunicerade 

ut saker så det var inte lika mycket frågor och sådant som kom in. Så där har det skett en 

explosionsartad ökning tycker jag.” (Linköping) 

 

På vilket sätt har detta att göra med teknikens utveckling? Ett möjligt svar ger Solis då han 

analyserar nätverkskulturens påverkan på förhållandet mellan organisation och målgrupp på 

webben (Solis, 2012). Där kommunikationen under Web 1.0-eran manifesterades av ett tydligt 

sändar-mottagarförhållande så har de sociala medierna omstrukturerat maktpositionerna så till 

vida att mottagaren numer förväntar sig att informationen ska komma direkt till henne och vara 

personligt anpassad (Solis, 2012, s.33).  

Att dessa krav vållar problem för den kommunala organisationen kan i sin tur relateras till 

Abrahamssons påstående i Medborgaren och Samhällsdialogen (1998) om att den traditionella 

samhällskommunikationen, genom låst rollstruktur och kontroll av resurser, begränsat 

möjligheten till snabb och dynamisk kommunikation (Abrahamsson, 1993, s.131-132). Något 

som styrks av nedanstående citat.  

 

”Organisationsmässigt så tycker jag inte riktigt att vi är riggade för det. Vi har ju ändå en 

klassisk organisation som bygger på att du kanske skickar ett mail eller lyfter luren. Skriver du 

en fråga på Facebook så tror jag att den som ställer frågan har en annan förväntan på att man 

ska svara fortare. Medan vi som tar emot frågan, vi är, alltså jag är strateg och sitter här (på 

kommunikationsavdelningen) jag kan inte svara på varför de gräver där borta utan måste 

skicka frågan vidare till någon som kan det. Och den som vet varför vi gräver kan inte formulera 

det så att medborgaren förstår utan skickar det till mig. Så det blir en väldig rundgång och det 

tar tid.” (Linköping) 
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Flera av respondenterna ger uttryck för att det finns en mer grundläggande problematik i tanken 

om sociala medier som utrymme för dialog. Nämligen att någon egentligt meningsfull dialog 

inte förekommer aktörerna emellan. Istället begränsas kommunikationen till att innefatta 

medborgarens gillande eller ogillande av kommunens verksamhet samt kommunens 

bekräftande av att meddelandet mottagits. Återigen anknyter alltså beskrivningen till 

Abrahamsson som i sin prognos från 90-talets slut förutspår att kommunikationen mellan 

medborgare och kommun i allt större utsträckning kommer att utmärkas av den förstnämndas 

förmåga att uttrycka förväntningar och missnöje med den offentliga förvaltningens verksamhet 

(Abrahamsson, 1998, s.25).  

 

I: Upplever du att ni får den feedback som ni vill ha? I den utsträckning som ni vill ha? 

 

”Jag saknar kanske lite den konstruktiva feedbacken. Det man i det kommunala sammanhanget 

kallar medborgardialog. Mer en process som leder till att något blir bättre. Nu handlar det mer 

om att vi kommunicerar ut någonting och vi får kanske ett stort antal likes och kanske några 

kommentarer som tycker att det här var toppen eller det här var skit. Sedan säger vi att det var 

tråkigt att ni tyckte det var skit men vi jobbar på att det ska bli bättre ungefär så. Det är inte så 

konstruktivt. Det leder kanske inte riktigt vidare någonstans utan det stannar där. Jag skulle på 

något sätt, i någon drömvärld skulle man kunna arbeta mer aktivt med det som ett sätt att 

faktiskt utveckla verksamheten och få in synpunkter.” (Linköping) 

 

Tjänstemannen i Kinda pekar vidare på att det bland vissa politiska representanter finns en stark 

ovilja och skepsis till att utveckla och stärka inflytandet via sociala medier.  

 

”Dialog är något vi ska ha men det är någon annan som ska sköta det. Så tror jag att det är i 

många kommuner. Alla vill ha dialog men ingen vill ha det konkreta och göra det. […]” (Kinda) 

 

I: Vad beror det på?  

 

”Man är inte van vid det forumet. Sedan tror jag inte att man är beredd att släppa in 

medborgare överhuvudtaget. Jag menar samråd och det här, det är ju lagstadgat. Man ska ha 

samråd. Det är ju bygglovs…någon lag av något slag. Det är liksom. Men jag tror att man har 

en väldigt traditionell syn på det här med demokrati. Det är val var fjärde år. Man väljer sina 
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representanter och de representanterna styr sedan kommunen i fyra år. Sedan skulle man helt 

plötsligt släppa in medborgare och bestämma om sådana saker som budget och vad vi ska satsa 

på.” (Kinda) 

 

Detta sätt att förhålla sig till demokratibegreppet kan ses som ett uttryck för det 

konkurrensinriktade demokratidealet där medborgarnas inflytande begränsas till att utse 

politiska representanter genom folkval (Bengtsson & Melke, 2014, s.25). Några alltför 

långtgående slutsatser om politikernas inställning bör givetvis inte dras utifrån detta enskilda 

citat. Dock stödjer det Löfstedts resultat som visade på en negativ inställning till att stärka det 

medborgerliga inflytandet bland kommunpolitiker (Löfstedt, 2007, s.166). Om detta stämmer 

uppstår även frågan om vem som egentligen ska föra den politiska dialogen med medborgarna. 

Detta i relation till det faktum att tjänstemännen överlämnar ansvaret för politiska frågor till 

politikerna.  

Om ovanstående framställning är riktig, hur påverkar det i så fall medborgarnas syn på 

kommunens användning av sociala medier? Samtliga respondenter är överens om att det i 

allmänhet tycks finnas en positiv inställning bland de individer som följer kommunen. En 

deltagare beskriver att den typ av kommunikation som får störst genomslag är den med en 

positiv och vardaglig framtoning.  

 

”Nej men, människor vill ju tycka om platsen de bor och lever på så klart. Man tycker om sin 

hembygd och man vill tycka om sin hembygd och man vill visa för varandra att man gillar sin 

hembygd. Ja men, om jag la ut en bild på mig eller på kommunchefen och skrev att vi var 

duktiga då skulle vi antagligen bara få skäll. För vi är byråkrater i tegelhögen. Men om jag 

lägger ut bilder som handlar om de här människorna som möter invånarna direkt. Det tycker 

man om. Man tycker också om när jag exponerar att ”här har vi lagt ny asfalt”. Eller ”kolla 

vilken fin blomsterplantering” eller ”har du sett den nya julbelysningen”. Alltså sådana här 

väldigt konkreta saker tycker folk om.” (Mjölby) 
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Uppfattningen att medborgarna i första hand intresserar sig för vad kommunen åstadkommer 

och uträttar kan ses som ett resultat av den utveckling där medborgarna iklätts rollen som 

konsumenter (Svensson, 2008, s.89). Uppvisandet av kommunens bedrifter blir ett mått på den 

skattefinansierade servicens kvalitet.  

Intresset för att ställa frågor och komma med synpunkter varierar kommunerna emellan, från 

några synpunkter per dag till någon enstaka i månaden. Bilden av vilka ämnen som väcker det 

medborgerliga engagemanget är emellertid samlad. Nedan exemplifierat av tjänstemännen i 

Linköpings och Norrköpings kommun. 

 

I: Men vad är det för typ av frågor och synpunkter som kommer in? 

 

”Det är mycket relaterat till sådant som är nära medborgaren i vardagen. Alltså vägarbeten, 

avstängda vägar, hastighetsändringar, ”varför har ni inte tagit upp snön?”, ”Varför sandar ni 

inte?”, ”Ska det verkligen se ut så här?”” (Linköping) 

 

”[…]Många tycker att man prioriterar. Alltså att man lägger pengarna på fel saker och att 

man ser om sitt eget hus i första hand. Så gräsklippning är en sådan sak som många blir väldigt 

upprörda på. Att vi klipper gräset mer sällan än vi gjort tidigare. En besparingsgrej tror jag. 

[…]Alltså jag gjorde ett Facebookinlägg om gräsklippningen, medveten om att ”nu kommer 

det komma”. Och mycket riktigt folk blev sura när deras gräsytor är lite oklippta och så. Så 

man tänker ju mest på det man ser i sin egen vardag.”(Norrköping) 

 

Återigen tydliggörs att kommunikationen mellan kommun och medborgare inte rör sig på 

ideologisk grund i första hand. Snarare relaterar det till den nya tidens livspolitik där 

medborgaren, i egenskap av självständig individ, riktar sitt engagemang mot frågor hon själv 

anser sig kunna påverka (Svensson, 2008, s.90-91). Genom sin användarvänlighet och 

tillgänglighet har sociala medier blivit ett av vapnen i den moderne kundborgarens arsenal. Det 

bör dock inte uteslutas att det bland medborgarna faktiskt finns ett intresse för att föra politisk 

dialog men att denna begränsas av kommunerna själva. 
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Medan medborgarnas inställning till kommunens användning av sociala medier anses vara 

positiv så beskriver flera av respondenterna att det råder delade meningar inom organisationen. 

Tjänstemännen talar i termer av att ”behöva försvara” och att det finns ”en oförståelse” inför 

syftet med kommunikationsplattformarna. Något som de två nedanstående citaten illustrerar.  

 

I: Men upplever du att det finns delade meningar om huruvida sociala medier är bra eller dåligt 

inom kommunen? 

 

”Ja, det gör det. Jag har fått höra från kundtjänst inom kommunen att det är så jobbigt med 

Facebook för vi har fått så mycket frågor. Då har man ju på något sätt missat vem vi är till för, 

så va. Så jo det finns väldigt delade meningar.” (Linköping) 

 

”Man får ju bli väldigt konkret att ”ja, nu hade vi ute den här texten om föreläsning om det och 

det är 553 som har läst den. Det är tre stycken som har delat och det är 25 stycken som har 

gillat den. Tror ni att vi hade nått det genom…”. Man får liksom vara väldigt konkret och visa 

siffror och statistik och sätta, att sätta siffror på allting. Det är väl det jag tycker är lite negativt 

med sociala medier. Man får hela tiden försvara att vi jobbar med det. Herregud skulle en 

kommun inte jobba med sociala medier idag hur förlegat skulle inte det vara liksom?” (Kinda) 

 

Att med hjälp av läsarstatistik och siffror försöka legitimera användningen av sociala medier 

visar återigen på att det finns andra värden som väger tyngre än de demokratiska.  Möjligheten 

att nå ett stort antal människor utan större ekonomisk kostnad är ett sådant exempel. Detta i en 

tid då kommunerna genom hård ekonomisk belastning tvingats till effektivisering av 

verksamheten (Montin & Granberg, 2013, s.15, 19). 

Den negativa inställningen kontrasteras av att det utanför den centrala delen av organisationen, 

exempelvis i verksamheter som skolor och kulturhus, verkar finnas en mycket positiv 

inställning till att integrera sociala medier i arbetet. Något som i sin tur ger upphov till nya 

utmaningar och dilemman.  

 

”[… ]Det är det som börjar hända nu att skolorna drar iväg, man startar. Och jag vill ju att de 

ska, de ska gå via mig när de startar en sida på Facebook till exempel eller startar blogg. Det 
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handlar dels om hur vi uppträder, hur vi ser ut på de sociala medierna. Vi har en grafisk profil 

som jag då i den roll jag har är angelägen om att den ska finnas med i den här kanalen också. 

Sedan finns det också vissa innehållsdelar som är viktiga att tänka på i fråga om offentlighet 

och sekretess och vad får vi skriva och vad får vi inte skriva.” (Finspång) 

 

I: Varför är det viktigt, att ha kontroll så pass mycket på de här tjänsterna och sin närvaro?  

 

”Vi är ju en myndighet som ska stå för öppenhet, men öppenhet, det finns ju öppenheten att 

nu…Jag vill ju till exempel gärna att det ska stå något skrivet att vi tar bort rasistiska eller 

diskriminerande kommentarer. Har vi inte med den typen av skrivningar så blir det svårare 

sedan när vi behöver ta bort inlägg. Så det, det är väl av den anledningen. Att följa vår grafiska 

profil det handlar ju om att ladda Finspångs kommun ”men titta nu är Finspångs kommun här 

ute.” (Finspång) 

 

Oron inför tanken på att förlora kontrollen på sociala medier är ett genomgående tema i 

intervjuerna. Ställda inför kravet på politisk neutralitet och risken att tvingas hantera 

provokativa och extrema åsikter så ser sig kommunerna nödgade att begränsa det offentliga e-

rummet. Olika typer av regelverk och policys blir ett sätt att definiera vad som egentligen 

inryms inom ramen för öppen dialog. Ett påstående som styrks av vad som framkommit i 

tidigare undersökningar. Exempelvis i Klang och Norlins analys av kommunala 

policydokument (Klang & Norlin, 2011, s.16).  

Kanske handlar det också om någonting annat. Nämligen en önskan om att skydda det egna 

varumärket. För som det framkommit tidigare i analysen så tycks möjligheten att till små 

kostnader exponera den egna organisationen från dess mest positiva sida vara ett viktigt skäl 

till den kommunala närvaron. Ur detta hänseende blir provocerande inlägg och negativa 

kommentarer självklart högst problematiska.  

 

I: Du talar ju själv ganska positivt om sociala medier. Ser du några nackdelar med det? Sett ur 

ett kommunperspektiv.  

 

”Alltså, ja, du måste ju, jag vet inte om det är en nackdel men det kräver ju ändå, det ställer ju 

stora krav på den information och den kommunikation du går ut med….Så det kräver ett 

förändrat arbetssätt i ett kommunperspektiv och det kanske är lite obekvämt för vissa. Det är 
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ingen nackdel men det är ändå ett hinder för oss. Det ställer ju också större krav på alltså den 

bakomliggande organisationen. Går man ut med information så måste man ju räkna med 

feedback och det blir ju helt synligt nu och det kan ju faktiskt vara till nackdel. För om det är 

någon som skriver något negativt om oss på vår Facebooksida och andra ser det så föder ju 

det mer kommentarer vilket kanske i det fallet späder på bilden av kommunen som dålig. Så det 

är svårare för oss att styra opinionen på sociala medier. För den kan ju fortgå. Vi kan ju säga 

vad vi vill men medborgarna tycker fortfarande vad de tycker.” (Linköping) 

 

Den öppenhet och dynamik som ansetts vara en styrka i dialogen mellan makthavare och 

allmänhet på sociala medier (Reddik & Aikins, 2012, s.3) tycks ur kommunernas perspektiv i 

lika stor utsträckning vara en svaghet. Snarare än att ge liv åt visioner om öppnare 

kommunikation så stödjer resultatet de som ifrågasatt möjligheten att uppnå förändring genom 

kommunernas närvaro på sociala medier. Detta då utrymmet för medborgerligt engagemang 

begränsas av rädslan för att förlora kontrollen och makten över de egna 

kommunikationskanalerna (Reddik & Aikins, 2012, s.3-4). Ett konstaterande som väcker 

frågan om huruvida den optimistiska synen på webben som fri och öppen (Moe, 2008, s.71) 

verkligen går att applicera i den offentliga sektorns kontext.  

Syftet med denna undersökning har varit att utifrån ett kritiskt perspektiv beskriva och analysera 

förhållandet mellan kommuner och dess medborgare på sociala medier i fem östgötska 

kommuner. Detta utifrån de fyra grundläggande frågeställningarna: Vilka möjligheter tycker sig 

kommunerna se i de sociala medierna? Vilka problem och utmaningar ser kommunerna i de 

sociala medierna? Hur upplever kommunerna medborgarens förhållande till de sociala 

medierna? Vilken syn på medborgaren och medborgardialog kommer till uttryck i 

användningen av sociala medier?  

I intervjuerna med de sex kommuntjänstemännen framkommer att de sociala medierna ses 

som en möjlighet att enkelt och utan större kostnad nå ut till och interagera med medborgarna. 

Genom ett icke fackmannamässigt språkbruk hoppas respondenterna omförhandla bilden utav 

kommunen som en stel och byråkratisk organisation. Detta i jämförelse med de egna 

hemsidorna där kravet på korrekthet anses vara större. Framträdande är också viljan att 

exponera positiva exempel på sin egen driftighet och effektivitet för att på så sätt legitimera sin 
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existens inför skattebetalaren. Detta då ökad privatisering tvingat kommunerna att infinna sig i 

rollen som ekonomisk aktör på en konkurrensutsatt marknad (Abrahamsson, 1993, s.25).  

Till problemen och utmaningarna med sociala medier hör motstånd och skepsis inom delar 

utav den egna organisationen. Något som spåras till ökad arbetsbelastning, brist på resurser och 

rädsla för extrema åsiktsyttringar och kritik. Att kommunerna saknar förmågan att leva upp till 

medborgarnas ökade förväntan på snabba svar och tillgänglighet framhålls också som ett 

problem. Till detta ska läggas att det finns en stark ovilja att i allt för stor utsträckning släppa 

ifrån sig kontrollen och makten över de egna kommunikationskanalerna. Önskan om att skydda 

det egna varumärket leder till konstruktionen av regelverk och policys avsedda att begränsa det 

fria utrymmet. På så vis inpassas kommunikationen på sociala medier snarare i den traditionella 

och hierarkiska struktur som beskrivit av Abrahamsson (Abrahamsson, 1993, s. 131-132). 

Medborgarna anses å sin sida acceptera dessa förutsättningar. I rollen som rationella och 

självständiga brukare, eller konsumenter, utgör den kommunala närvaron på sociala medier 

framförallt ett utrymme för att visa sitt gillande och ogillande med kommunernas tjänster och 

service. Liksom en chans att utkräva ansvar i de fall då servicen ansetts vara bristande. I 

synnerhet då dessa brister drabbar medborgaren själv. Något som kan ses som ett tecken på den 

moderne medborgarens fokusering mot livspolitik (Svensson, 2008, s. 90-91). 

Tjänstemännen uttrycker dock en vilja och ett behov av att utveckla kommunikationen med 

medborgarna i en deltagardemokratisk riktning och sociala medier framhålls av samtliga just 

som ett utrymme för att föra dialog. Detta i likhet med de statliga utredningar som utpekat 

internet som ett demokratiseringsverktyg (se exempelvis: SOU, 2001:48, s.195). I jämförelse 

med demokratiutredningarnas visionära framtidsscenarion förhåller sig deltagarna dock 

avvaktande till tanken om sociala medier som ett verktyg för att öka medborgarnas inflytande 

i beslutsprocessen. Kravet på politisk neutralitet, behovet av styra kommunikationen och 

oförmågan att tillvarata inkommande synpunkter är alla faktorer som begränsar 

förutsättningarna för en fördjupad dialog.  

Teknologins framsteg och utvecklandet av nya vägar för överföring av information har genom 

historien återkommande setts som en möjlighet att upplösa aktuella samhällsproblem.  

Exempelvis fick uppfinnandet av telegrafen vid 1800-talets mitt vissa att utropa slutet på alla 

världens krig (Gustafsson, 2013, s.43). På samma sätt sågs radion och tv:n under 1900-talet 

som värdefulla instrument i stärkandet av den nationella identiteten (Moe, 2006, s.37).  
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Att internet under de senaste decennierna framhållit som ett viktigt verktyg för att utveckla 

dialogen mellan medborgare och makthavare i en deliberativ riktning (Gustafsson, 2014, s.43) 

kan ses som ytterligare ett led i denna tradition.   

När förtroendet för den representativa demokratin devalveras och medborgarnas engagemang 

förflyttar sig bort från samrådslokalerna tvingas myndigheter och makthavare att söka nya vägar 

för att upprätthålla sin legitimitet (se exempelvis: SOU 1993:90, s.60). De sociala mediernas 

framväxt och Web 2.0-paradigmets betoning av öppenhet och dynamik blir här en attraktiv och 

tillsynes enkel lösning (Veljkovic et. al. i Reddik & Aikins (red.), 2012, s.142). 

Denna undersökning visar dock att avståndet mellan ideal och praktik i realiteten är större än 

vad vissa velat påskina. Att beskriva de nya digitala plattformarna som en plats där medborgare 

och makthavare kan mötas på lika villkor är helt enkelt att bortse från de redan existerande 

maktrelationer vilka begränsar medborgarens möjlighet till inflytande (Reddik & Aikins, 2012, 

s.4). När myndigheterna, i detta fall de östgötska kommunerna, dessutom har ett stort behov av 

att styra och kontrollera flödet av information på sina egna sidor blir utrymmet för meningsfull 

dialog mycket litet.  

Visserligen kan det argumenteras för att medborgaren genom möjligheten att lämna 

synpunkter och kommentarer stärkt sitt inflytande. Då kommuntjänstemännen samtidigt ger 

uttryck för att organisationen saknar förmågan att tillvarata dessa synpunkter kan effekten utav 

korrespondensen emellertid ifrågasättas. Snarare än att beskriva de sociala medierna som ett 

nytt offentligt rum kan de ses som en webbaserad klagomur där medborgaren ges utrymme för 

att hissa eller dissa kommunens verksamhet.  

Med det sagt så är det mycket intressant att medborgarna, enligt respondenternas utsagor, gör 

anspråk på att kritisera och ifrågasätta kommunernas prioriteringar. Det ger stöd åt 

beskrivningen av hur medborgaren till följd av ökad individualisering fått en större tilltro till 

sin egen förmåga. Där individen tidigare sökte stöd i organisationer byggda på det kollektiva 

idealet så tar hon nu upp sin egen kamp (Svensson, 2008, s.86). En kamp som förs på grundval 

av personliga intressen snarare än ideologi (Svensson, 2008, s.90-91).  

Om medborgarna betraktar de sociala medierna som en möjlighet att uttrycka förväntningar 

och missnöje så har kommunerna å sin sida egna mål med närvaron på de sociala medierna. Hit 

hör viljan att marknadsföra den egna organisationen. Att det har blivit så viktigt kan ses som 

ett resultat av den ökade konkurrensen från näringslivet. En process som inleds under 1980- 

och 1990-talet då kommunerna till följd av decentralisering och ekonomisk åtstramning 

överlåter en allt större del av välfärdsansvaret åt privata aktörer (Montin & Granberg, 2013, 
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s.15, 19). En reaktion som i sin ger upphov till nya och svår bemästrade utmaningar. När den 

fria marknaden får styra uppenbarar sig nämligen risken att den skattebetalande medborgaren, 

tillika konsumenten, överger kommunen till förmån för en attraktivare aktör.  Att som kommun 

marknadsföra sig och visa exempel på kvaliteten i den egna servicen blir därmed mycket viktigt 

(ibid.). 

Parallellt med detta ökar hela tiden flödet av information som en konsekvens av webbens 

evolution (Solis, 2012, s.33).  Då nätverkskulturen bidragit till att placera användaren i centrum 

blir kravet på personlig anpassning och direkt kommunikation allt större (Solis, 2012, s.34). 

Den tid då det räckte med att publicera innehåll på den egna hemsidan är över. Nu måste all 

information komma direkt till individen och planteras i dennes nätverk (Solis, 2012, s.33).  I 

slaget om den uppkopplade medborgarens uppmärksamhet blir de sociala medierna så en 

värdefull tillgång.  

Att utifrån denna undersökning avfärda tanken om sociala medier som gynnare av 

medborgardialog och ökad demokrati är kanske alltför drastiskt. Den interaktion som genom 

de nya medierna möjliggjorts skulle kunna utgör en potentiell grund för öppnare diskussion 

(Veljkovic et. al. i Reddik & Aikins (red.), 2012, s.142). För att vitalisera den representativa 

demokratin och utveckla medborgarnas inflytande i en deliberativ riktning krävs emellertid mer 

genomgripande insatser än upprättandet av en Facebookprofil.  

Trots de många intressanta iakttagelser som gjorts i denna undersökning så kvarstår faktumet 

att det empiriska underlaget varit begränsat. Totalt har fem av landets 290 kommuner 

inkluderats och resultatet bör därmed tolkas med viss försiktighet. Likväl ger respondenterna i 

en stor andel av frågorna uttryck för samma typ av resonemang. Något som indikerar att de 

utmaningar som uppstår genom närvaron på sociala medier inte enbart beror på lokala 

förhållanden och arbetsmetoder i enskilda kommuner. Istället finns all anledning att misstänka 

att resultatet är applicerbart också på nationell nivå. För att skaffa bättre underlag för detta 

påstående krävs ytterligare och mer storskaliga studier. I denna avslutande del utpekas därför 

tre förslag till fortsatt forskning. 

Med tanke på vad som sägs om medborgarnas engagemang på de sociala medierna är det 

angeläget att studera förhållandet mellan kommun och medborgare utifrån ett 

medborgarperspektiv. Överensstämmer tjänstemannens bild av kommunikationen med 

medborgarens? Hur ser denne på sina möjligheter att utöva inflytande och kan det finnas andra 
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syften med att låta sig involveras i kommunikationen? Vem är egentligen denne så kallade 

medborgare i termer av kulturella, socioekonomiska och ideologiska egenskaper? Allra mest 

önskvärt vore att genomföra en studie som inkluderar så väl tjänstemän som politiska 

representanter och medborgare. Detta för att undersöka om uppfattningen skiljer sig åt mellan 

de olika aktörerna.  

En annan ingång är respondenternas beskrivning av hur vissa delar av organisationen motsätter 

sig arbetet med sociala medier medan andra är mycket pådrivande. Här vore det relevant att 

genomföra en studie riktad mot kommunanställda utanför den centrala organisationen. Vilka 

problem och faror förutser motståndarna? Hur upplevs kommunens policys och riktlinjer av 

entusiasterna?   

För det tredje skulle det vara relevant att närmare undersöka hur den ökade 

marknadsorienteringen bidragit till att påverka kommunernas identitetsanspråk och 

kommunikation med medborgarna. Hur används de digitala plattformarna, men också andra 

medier, för att stärka kommunernas varumärke? Vilka egenskaper och kvaliteter framhålls som 

särskilt viktiga? Samt, vilka utmaningar uppstår då en skattefinansierad och byråkratiskt 

förankrad organisation ska anpassas till den konkurrensinriktade marknadens ideal?  

Detta är bara några av de frågor som förtjänar ytterligare uppmärksamhet. Internets utveckling 

har bara börjat. Kommunernas närvaro på sociala medier kommer och bör heller inte upphöra. 

För att förstå de förutsättningar som den nya teknologin skapar är det emellertid nödvändigt att 

investera i grundlig och seriös forskning. I annat fall så överlämnas tolkningen åt önsketänkare 

och webbentreprenörer.  
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Intervjuguide: Kommuners användning av sociala medier  

Inledande frågor 

Kan du börja med att berätta om din egen roll här på kommunen?  

Funktion, ansvarsområde, uppgifter 

Vad är sociala medier för dig?  

Användning av sociala medier och andra kommunikationskanaler 

Vilka sociala medier använder kommunen sig av idag?  

  Hur länge har ni gjort det? Vilka inom kommunen använder sociala medier? 

 Hur kommer det sig att ni valt att använda just de plattformarna?  

Vilka andra kommunikationsvägar använder ni er av i kontakten med medborgarna?  

Upplever du att ert sätt att kommunicera med allmänheten är det samma nu som innan 

kommunen började använda sociala medier?  

Innehåll, frekvens, fokus 

Syfte och målgrupp 

Vad är syftet med att använda sociala medier?  

Vad vill man uppnå, vad är fördelarna, jämför med andra kanaler? 

Tycker du att ni lever upp till syftet/målsättningen?  

Hur visar det sig? Om inte, varför?  

Vilka vill ni nå ut till genom sociala medier?  

Varför denna målgrupp? Varför genom sociala medier?  

Gör ni det idag tycker du?  

Om inte, varför? 

Internt och externt förhållande  

Upplever du att alla inom kommunen har samma syn på sociala medier?  

Har sociala medier blivit föremål för diskussion? Ge exempel. 

Finns det några problem med att som kommun använda sociala medier?  

Vilka? Hur tacklar ni de problemen?  

Hur upplever du att kommunens invånare ser på kommunens användning av sociala medier?   

Kritik, uppskattning, synpunkter, intresse?  

Demokrati och medborgarinflytande  

Hur ofta händer det att kommunens medborgare kommer med synpunkter via sociala medier?  

 Vad vill man diskutera? Hur förhåller ni er till det? Svar, inflytande. 

Vilka är det som uttrycker sig? 



Varför tror du att det är så? 

Hur ser du på att låta medborgarna få ett större inflytande genom sociala medier? 

Möjligheter, problem?  

Hur arbetar kommunen med medborgardialog generellt?  

Erfarenheter? Problem?  

 

 

 



2014-10-22   

Informationsbrev: Intervju om sociala medier i kommunen  

Hej! 

Mitt namn är Joel Käll-Karlsson. Hösten 2014 genomför jag ett kandidatarbete i anslutning till 

utbildningen Kultur Samhälle Mediegestaltning vid Linköpings Universitet. Syftet är att 

undersöka svenska kommuners syn på sociala medier som verktyg för extern kommunikation.   

Intervju  
Som en del i arbetet kommer ett antal intervjuer att genomföras med anställda inom östgötska 

kommuner. Intervjuerna riktar sig till de personer som har det huvudsakliga ansvaret för 

kommunens arbete med sociala medier. Materialet kommer att utgöra grunden för uppsatsens 

resultat. Frågeområdena kretsar kring kommunens målsättningar, erfarenheter och synen på 

medborgerligt inflytande via sociala medier.  

Mer forskning behövs 
Användningen av sociala medier bland kommunerna idag uppgår till ca 90 procent. Trots det 

är mängden forskning och kunskap kring svenska kommuners användning av sociala medier är 

ännu begränsad. Med detta som bakgrund är det av stort intresse att få ta del av era erfarenheter 

på området.  

Om genomförandet 
Intervjun kommer att äga rum under perioden vecka 45-47, företrädelsevis vardagar. Tid och 

plats kan anpassas efter behov. Intervjuerna kommer att utföras av mig som enskild person. För 

att underlätta transkribering av materialet kommer konversationen att registreras med hjälp av 

utrustning för ljudinspelning. Då uppsatsen är färdigställd kommer allt inspelat material att 

raderas. Medverkande sker på frivillig grund. Som deltagare har du rätt att när som helst avbryta 

din medverkan i undersökningen fram till dess att uppsatsen färdigställts. I redovisningen av 

materialet kommer kommunerna inte att anonymiseras. Däremot kommer du som 

intervjuperson att ges ett fiktivt namn.  

Uppsatsen tillgänglig för alla  
Under våren 2015 kommer jag att genomföra en praktik vid kommunikationsavdelningen i 

Motala kommun. Motala kommun kommer emellertid inte att tilldelas någon förhandsrätt till 

undersökningens resultat. Då kandidatuppsatsen utgör en offentlig handling kommer samtliga 

med intresse kunna tillgå materialet.  

Kontakt 
Om du har några frågor om intervjun eller någon annan 

del av arbetet är du välkommen att kontakta mig via e-

post eller telefon. Du kan även kontakta min handledare 

eller utbildningens terminsansvarige. I första hand via e-

post (se kontaktuppgifter intill!). 

 

Med vänliga hälsningar  
Joel Käll-Karlsson 

Kultur Samhälle Mediegestaltning  

Linköpings Universitet 

Kontaktuppgifter 
Joel Käll-Karlsson 

Uppsatsförfattare 

Telefon: 073 556 72 09 

E-post: joeka743@student.liu.se 

Per-Anders Forstorp 

Uppsatshandledare 

E-post: per-anders.forstorp@liu.se 

Jonas Ramsten 

Terminsansvarig 

E-post: jonas.ramsten@liu.se 
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