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Abstract 

Sociala medier fortsätter växa i oerhört snabb takt genom främst 

kommunikationskanalerna Facebook och Twitter. Vår uppsats syftar till att ge en 

bild av den kommunala verksamheten på sociala medier, sett ur tjänstemännens 

perspektiv. 

Vårt material består av intervjuer med sammanlagt nio tjänstemän på åtta olika 

kommuner i Skåne som arbetar med sociala medier i sin verksamhet. 

Samtalsintervjuerna genomgår en kvantitativ innehållsanalys där de analyseras 

enligt ett av oss färdigställt analysschema där vi mäter frekvensen på 

värdeladdade demokrati- och ekonomismbegrepp. Med stöd av intervjumaterialet 

och frekvensen drar vi slutsatsen att tjänstemännen använder nära 60 % fler 

demokratiord än ekonomismord, nämligen 172 mot 107.  

Tjänstemännens uppfattningar om verksamheten på sociala medier är främst 

att ha en medborgardialog, ge medborgarna god service samt tillgodose de 

ekonomiska ramarna för verksamheten. 
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1 Inledning 

“För ett politiskt parti, en organisation eller ett företag bygger sociala medier 

på att man vågar och vill distribuera sin närvaro. Att finnas på så många 

arenor som möjligt, inte bara på den egna hemsidan” (Stakston, 2010, s. 33).  

 

De senaste åren har användandet av internet ökat explosionsartat och i nästan 

samma takt ökar också användningen av sociala medier. Ungefär 3,4 miljoner 

svenskar var år 2010 medlemmar på den sociala webbcommunityn Facebook och 

minst en fjärdedel av de svenska rösträttsinnehavarna finns representerade i 

samma medium (Stakston, 2010, s. 57-58).  

Hela vår västerländska representativa demokrati är idag mer eller mindre 

förankrad massmedialt, då det är viktigt ur demokratisynpunkt att informera och 

kommunicera med medborgarna (Svensson, 2008, s. 9). Med detta i åtanke är det 

intressant att undersöka hur de skånska kommunerna ser på och agerar utifrån 

ovanstående faktum. Främst är vi intresserade av förvaltningen i den kommunala 

sektorn, då det är denna som främst förväntas sköta kommunikationen med 

medborgarna.  

Sociala medier är för många personer relativt nytt och vi vill se på vilket sätt 

varför denna arena för kommunikation används och hur användandet kan förstås. 

Med tanke på den snabba utvecklingen och att många personer är ovana vid 

sociala medier vill vi skapa en bild av de syften och uppfattningar om sociala 

medier som finns idag. Vi vill undersöka om närvaron och interaktionen via 

sociala medier går hand i hand med kommunernas syften och lagstadgade uppdrag 

i förhållande till demokrati- eller ekonomismaspekter. Eller är det en verksamhet 

som kommuner bedriver tanklöst för att många andra kommuner finns på sociala 

medier? 

Tidigare forskning pekar på de problem som finns med kommunal närvaro på 

sociala medier, exempelvis obefintlig målstyrning och att syftet ibland består av 

löst sammanställda idéer (Klang – Nolin, 2011). Det är här vi bidrar inom 

forskningsfältet med vår uppsats som belyser hur dessa problem hanteras bland 

kommuner i Skåne. Med våra resultat får även tjänstemän på de kommunala 

förvaltningarna feedback på sin verksamhet och möjlighet att utveckla sina syften 

med den digitala kommunikationen över sociala medier. 
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1.1 Frågeställning och syfte 

1.1.1 Frågeställningar 

Vilka uppfattningar om syften med användandet av sociala medier i 

kommunikationen med medborgarna har skånska kommuner sett ur ett 

tjänstemannaperspektiv? 

 

Till vår övergripande frågeställning ovan har vi också underfrågeställningen: 

 

Vilken frekvens av värdeladdade ekonomism- och demokratibegrepp används i 

beskrivningen av verksamheten på sociala medier av tjänstemännen i skånska 

kommuner? 

1.1.2 Syfte 

Syfte och mål med kommunal verksamhet kan läsas i policys och styrdokument, 

men vi undersöker tjänstemännens bild och verklighetsuppfattningen av 

verksamheten. Vi undersöker hur de uppfattar syften med verksamheten på 

sociala medier och om det främst är ekonomiska eller demokratiska värderingar 

som ligger till grund för verksamheten.  

Syftet med vår uppsats är att blottlägga de syften som tjänstemännen i den 

kommunala verksamheten uppfattar och arbetar utifrån när det gäller 

användningen av sociala medier. Vi vill se i hur hög grad det rör en ökad 

kommunal service, medborgarinflytande och en större chans för medborgarna att 

göra sin röst hörd, eller om det snarare är mer ekonomiska skäl och 

effektiviseringssyften som ligger bakom användandet. Vi utgår från 

tjänstemännen för att få en mer rättvisande bild av det som faktiskt sker i 

verkligheten än om vi skulle granska politiskt framtagna dokument för 

verksamheten. Dessutom vill vi betona att vi gör en beskrivande studie, vilket 

innebär att vi vill försöka beskriva hur det ser ut i kommunerna med användandet 

av de sociala medierna. Det viktigaste för att få fram vårt resultat med en 

beskrivande studie är analysmatrisen och vårt utarbetande av denna. Det är denna 

matris som kommer utgöra huvuddelen av vår undersöknings resultat och 

påverkar därmed vår undersöknings validitet (Boréus – Bergström, 2005, s. 79-

80). 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kommunen 

Den kommunala förvaltningen ligger till grund för vår uppsats.  

 
“Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins 

och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i 

denna lag eller i särskilda föreskrifter” (Sveriges Riksdag, Kommunallagen) 

står det i kommunallagens första kapitel, paragraf ett. Det innebär att kommunen 

har väldigt stort självbestämmande i många lokala frågor.  

Då den kommunala förvaltningen ligger nära medborgarna anser vi att denna 

är mest intressant att undersöka. Anledningen är att vi tittar på uppfattningar om 

syften med kommunikationen med medborgarna och vi tror att vi kan få störst 

utslag på kommunal nivå med tanke på närheten. Vi tror att det från kommunens 

sida finns ett större intresse av att kommunicera med kommuninvånarna, än från 

exempelvis centrala myndigheter eller landsting. 

1.2.2 Myndighetens kommunikation med medborgarna 

Kommunikationen mellan den offentliga förvaltningen och befolkningen är 

reglerad i lag. I Förvaltningslagens fjärde paragraf står det att  

 
“Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan 

sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. 

Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till 

frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. 

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.” (Sveriges Riksdag, 

Förvaltningslagen). 

 

Här kan en kommun ses som en myndighet, vars tjänstemän underlättar 

kommunikationen mellan kommunbefolkningen och kommunen. I paragraf fem 

står:  

 
“Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda [...] 

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta 

dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på 

samma sätt.” (Sveriges Riksdag, Förvaltningslagen). 
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Detta definierar vilka kommunikationskanaler en kommun eller en myndighet 

använder sig av.  

I paragraf sju i samma lag står det att 

 
 “Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra 

sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.“ 

(Sveriges Riksdag, Förvaltningslagen).  

Detta fastslår att kommunen strävar efter en enkel och 

tillmötesgående kommunikation mellan kommun och befolkning. Det ingår alltså 

i kommunens uppgifter att på olika sätt bedriva kommunikation med 

medborgarna.  

Traditionellt sett har kommunikationen skett genom tryckta skrifter eller 

fysiska möten. Mediestrategen Brit Stakston hävdar att sociala medier inte är 

något revolutionerande, utan endast ytterligare ett kommunikationsverktyg att 

likställa i vår utveckling med innovationer som telefon och TV (Stakston, 2010, s. 

20). Då sociala medier i den kommunala verksamheten är relativt nytt har det 

inledningsvis funnits svårigheter med användandet. När Internet som 

arbetsverktyg blev vanligare i Sverige vid millennieskiftet skulle förvaltningens 

service till medborgarna utvecklas till en 24-timmars myndighet med e-

government. Begreppet e-government definieras som när information och tjänster 

från en myndighet levereras snabbare och billigare till medborgare, affärspartners 

och anställda elektroniskt, även om myndigheten alltid agerat med dessa fast på 

en annan kommunikationskanal innan (Löfstedt, 2007, s. 157).  

Ulrika Löfstedt, filosofie doktor i informatik, genomförde en undersökning år 

2007 där 24 svenska kommuner fick svara på frågor om hur de ser på e-

government. De allra flesta av de intervjuade var överens om att de kunde spara 

pengar till förvaltningen om de hade ett ökat utbud av kommunala tjänster på 

internet (Löfstedt, 2007, s. 166). Löfstedt kunde även fastslå att det rådde brist på 

långsiktiga mål med kommunernas närvaro på internet och att de hade otydliga 

planer på vad verksamheten skulle resultera i (Löfstedt, 2007, s. 167,169). Detta 

väcker vår nyfikenhet om hur situationen är i de skånska kommunerna idag.  

Syfte och mål med det kommunala användandet av sociala medier kom 

Mathias Klang, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Jan Nolin, 

filosofie doktor i forskningsteori, att undersöka i en artikel år 2011. De undersökte 

26 svenska kommuners policys för användandet av sociala medier och fann att det 

användes experimentellt av många kommuner utan några tydliga mål eller 

styrning av verksamheten. Flera lagar, bland annat anställningsrätten, mänskliga 

rättigheter, administrativa rättigheter och straffrättsliga lagar, får konsekvenser för 

kommunernas användande av sociala medier. Det uppstår en problematik om 

dessa lagar ska efterföljas eftersom kommunikationen via sociala medier ses som 

kaosartad och alla lagar kanske inte är lämpade för sociala medier (Klang – Nolin, 

2011).  

De kommuner som tillfrågas av Klang och Nolin menar att varje aktivitet på 

de sociala medierna upprätthåller sitt eget syfte och att vissa av de intervjuade ser 

sociala medier som antingen ett problem eller en resurs. Artikelförfattarna menar 
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även att det finns ekonomiska och demokratiska fördelar att utnyttja om 

kommunerna kan använda de sociala medierna på rätt sätt, det vill säga vara 

aktiva och ha uttalade mål med verksamheten (Klang – Nolin, 2011).  

Här tror vi att vår uppsats bidrar till forskningen, då vi i vår undersökning ser 

hur långt de skånska kommunerna har kommit idag inom arbetet med de sociala 

medierna. Vi utkristalliserar uppfattningar om syften med kommunikationen och 

ifall de gynnar demokratin och/eller ekonomin i kommunen. 

1.2.3 Kommunikation och kommunikationskanaler 

Den kommunikation vi undersöker är den symboliska kommunikationen, alltså 

hur olika budskap – såsom åsikter, kunnande och verklighetsuppfattningar – 

förmedlas. Kommunikationssystemet som används är språket och den elementära 

kommunikationsmodellen utgörs av budskap, sändare, meddelande, kanal, 

mottagare och uppfattat budskap, se figur 1:1 (Hadenius – Weibull, 2003, s. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur hämtad från Weibull och Hadenius, 2003, s. 12. 

 

Det är genom samtal som människor får en uppfattning om hur hon själv är, 

hur andra människor uppfattar verkligheten och samhället i stort. Denna 

kommunikation leder till att människan får en verklighetsuppfattning utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det är genom kommunikationen som vi får ett 

meningsskapande där individer kan utbyta känslor och idéer (Svensson, 2008, s. 

10-11).  

I vår undersökning intresserar vi oss för hur sändaren, alltså tjänstemannen, 

uppfattar sin kommunikation till mottagaren, befolkningen. Vi vill veta mer om 

syftet med kommunikationen och hur sändaren tror sig uppfatta mottagarens 

upplevelse av det förmedlade budskapet och hur den här kommunikationen 

används inom förvaltningen. 

1.2.4 Sociala medier i kommuner 

År 2010 redovisade 60 procent av de svenska kommunerna och landstingen att de 

använder sociala medier i sin verksamhet, enligt en enkätundersökning med 

informations- och webbansvariga i svenska kommuner gjord av Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL (SKL, 2010a). De flesta kommuner som inte är 
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aktiva användare av sociala medier planerar att börja användningen inom en snar 

framtid. Endast 10 procent anger att de inte kommer använda sig av några sociala 

medier alls i sin verksamhet inom överskådlig framtid (SKL, 2010a). 

De vanligast förekommande medierna bland de som användes av kommunerna 

var Facebook, YouTube och Twitter. Skälen för användning som anges av 

kommunerna var huvudsakligen möjligheten till en ökad dialog med medborgarna 

samt användande av dessa kanaler för nyhetspublicering (SKL, 2010a). 

Överlag var det dessutom en positiv attityd bland de svarande på kommunerna 

till användandet av sociala medier i verksamheten och att det i många fall handlar 

om att våga börja använda sig av dessa kommunikationskanaler (SKL, 2010b). I 

undersökningen framkom ett råd till de kommuner som ännu inte kommit igång: 

att inleda med att arbeta fram en policy eller någon form av styrdokument för 

användandet av sociala medier innan användandet börjar. 

Också den statliga kommittén E-delegationen fastslår att mål och syfte är 

viktiga komponenter i kommuners användande av sociala medier. Det kan finnas 

många skäl till att använda sig av dessa kanaler i verksamheten, men 

förvaltningen bör först se över och utgå från myndighetens uppdrag och kraven på 

dess verksamhet (E-delegationen). 
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2 Metod och Material 

Vårt primärmaterial för uppsatsen består av åtta intervjuer med nio tjänstemän på 

åtta olika kommunala förvaltningar i Skåne som gjordes under april-maj 2012. 

Metodvalet för att kunna genomföra en fullgod analys av vårt material är viktigt 

för att uppnå syftet med vår uppsats. Vi använder oss av en kvantitativ 

innehållsanalys där vi analyserar våra intervjuer genom att räkna värdeladdade ord 

(Boréus – Bergström, 2005, s. 43). Vi lyfter dock fram vissa kvalitativa bitar ur 

intervjuerna för att exemplifiera och kontextualisera de värdeladdade ordvalen. 

Det är en analys av tjänstemännens ordval, vilket vi anser speglar deras 

uppfattning av den verkliga verksamheten. Deras ord definierar vi utifrån 

ekonomism- och demokrativärden i vårt eget analysschema. Analysschemat 

kommer att behandla ord och uttryck som används av tjänstemännen och vilka ord 

vi inriktar oss på blir viktigt för trovärdigheten i undersökningen, då ord kan ha 

olika betydelse (Boréus – Bergstöm, 2005, s. 54). Vi vill komma åt de allmänna 

värderingar som det ges uttryck för i syftet och en eventuell målbild med 

användandet av sociala medier (Boréus – Bergström, 2005, s. 47-48). 

2.1 Intervjuer 

Vi genomför samtalsintervjuer för att vi är ute efter de oväntade svaren och 

möjligheten att ställa uppföljningsfrågor (Esaiasson et. al., 2007, s. 283). Det är 

genom en kvalitativ forskningsintervju som vi kan få beskrivningar av 

tjänstemännens verklighetsuppfattningar (Esaiasson et. al., 2007, s. 286) och det 

är deras syn på sociala medier och sätt att beskriva kommunens verksamhet vi 

undersöker.  

Det finns risker med att använda kvantitativa metoder när samtalsintervjuer 

används (Esaiasson et. al., 2012, s. 252). De främsta riskerna består av olika 

medvetna eller omedvetna intervjuareffekter. Risken finns att vi som intervjuare 

påverkar våra intervjuobjekt att svara i en viss riktning genom exempelvis vårt 

uppförande eller hur vi ställer frågorna. För vår egen del är medvetenheten om 

riskerna för detta det bästa hjälpmedlet medan det är svårare att säga hur pass 

ärliga eller vilken typ av svar vi får från den intervjuade (Esaiasson et. al., 2012, s. 

235). Vi anser att intervjuer av samtalskaraktär ändå är rätt väg att gå med hänsyn 

till vår frågeställning.  

För att kunna besvara vår övergripande frågeställning tar vi ut kvalitativa bitar 

ur intervjuerna för att belysa kontexten där ordet används för att belysa 
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tjänstemännens uppfattningar och motverka de brister som kan finnas med att 

enbart räkna förekomsten av vissa ord.  

Våra intervjuer kategoriserar vi som samtalsintervjuer med 

respondentkaraktär. Vi ställer i stor utsträckning samma frågor till alla 

intervjupersoner enligt ett frågeformulär för att hitta mönster i svaren och kunna 

utkristallisera de tankar och uppfattningar som finns (Esaiasson et. al., 2012, s. 

228). Vi utgår därför i alla intervjuer ifrån ett förutbestämt frågeformulär, men har 

ändå ett interaktivt samtal där vi ställer följdfrågor. Detta ser vi som en naturlig 

följd av intervjusituationen och poängen med att få ta del av tjänstemännens 

uppfattningar.  

Intervjuerna varar mellan 20 och 30 minuter och spelas in med diktafon, 

samtidigt som vi tagit stödanteckningar för att behålla förståelse av det som sades 

också i efterhand. Problem som kan uppstå ligger till största del i tidsaspekten då 

det tar lång tid att transkribera och analysera vårt material och vissa interaktioner 

såsom kroppsspråk och sinnesstämning ej reflekteras på band. Dessutom kan 

rumsliga apsekter spela roll liksom den intervjuades arbetssituation för 

intervjudagen kan ha påverkat deras språk och upplevelsen av deras verksamhet.    

2.2 Urval 

Eftersom vi avgränsat vår undersökning till kommuner i Skåne består vår 

population av totalt 33 kommuner. På grund av rumsliga och tidsliga aspekter 

hinner vi inte intervjua samtliga kommuner om deras syn på sociala medier. 

Därför är ett strategiskt urval gjort. Vår önskan är att kunna göra någon form av 

generalisering utifrån vårt resultat, i varje fall just inom skånska kommuner. Vi 

inser ändå svårigheterna med detta då vårt urval kan ses som för litet för att kunna 

dra adekvata slutsatser på en hel region (Esaiasson et. al., 2012, s. 158, 166). 

Skulle det visa sig att generaliserbarhet inte är möjligt att uppnå anser vi trots 

detta att vår undersökning forskningsmässigt är relevant. Vi skapar en bild av 

verkligheten som kan vara intressant att lyfta fram och förhålla sig till, inte minst 

eftersom utvecklingen inom sociala medier går väldigt fort fram. Om inte en 

generalisering är genomförbar kan det ändå vara intressant ur forskningssynpunkt 

att kunna lyfta fram enskilda fall ur just de kommuner som vi undersökt, speciellt 

då vi undersöker ett relativt nytt område inom forskningen (Esaiasson et. al., 

2012, s. 167). 

Vi har kontaktat de sju kommuner med störst befolkning: Malmö, 

Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm. Vi har 

även kontaktat de sju kommuner med minst befolkning: Perstorp, Örkelljunga, 

Osby, Tomelilla, Svalöv, Östra Göinge och Bromölla. Syftet är att få fram ett 

slags medianvärde av en genomsnittlig skånsk kommun genom att använda 

ytterligheterna som bas. Till slut åkte vi på intervju till åtta av dessa 14 

kommuner, nämligen Lund, Tomelilla, Malmö, Trelleborg, Bromölla, 

Kristianstad, Svalöv och Landskrona. Vi kan konstatera att vår undersökning rör 
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fem av de större kommunerna och tre av de mindre kommunerna sett till 

befolkningsmängden. Med detta anser vi ändå att vi rör oss närmre en god 

validitet, eftersom vi försöker motverka ett potentiellt systematiskt fel i vår 

undersökning (Esaiasson et. al., 2012, s. 57-59).  

Risken är att vårt urval inte är representativt för skånska kommuner i den 

utsträckning vi skulle kunna önska, men vi uppnår ändå en bild av möjliga sätt att 

se på användningen av sociala medier (Esaiasson et. al., 2012, s. 166). 

Vi har ett relativt representativt urval med både små och stora kommuner i 

populationen. När vi botaniserade på kommunernas egna hemsidor efter 

intervjupersoner letade vi efter personal anställd på kommunen som hade titeln 

kommunikatör, kommunikationsdirektör, informatör, kommunikationsstrateg, 

webbmaster, press- och informationschef eller motvarande. Anledningen är att de 

har en viktig förförståelse till sociala medier jämfört med en tjänsteman på en 

annan avdelning i kommunens förvaltning och kan därför ge mer djuplodade svar. 

Dessutom var det av vikt att de arbetat med eller utformat verksamheten kring 

kommunens handhavande av sociala medier. Ytterligare en anledning var att vi 

inte ville undersöka hur de sociala medierna användes, utan varför. 

2.2.1 Våra studieobjekt 

I vår undersökning studerar vi skånska kommuner och deras verksamhet på 

sociala medier. Då vi gör samtalsintervjuer på plats i de valda kommunerna måste 

vi författare fysiskt ta oss dit och eftersom vi strävar efter att genomföra 

intervjuerna på ett effektivt sätt är närheten till våra intervjupersoner av största 

vikt, alltså blir Skåne län vårt naturliga val och vår geografiska avgränsning. En 

annan viktig faktor i vårt urval har varit befolkningsmängden bland de skånska 

kommunerna. Nedan följer en kort redogörelse av våra undersökta kommuner och 

deras bakgrund i sociala medier. 

Lunds kommun hade 111 666 invånare den siste november 2011 och är den 

tredje största kommunen i Skåne (SCB, 2012). Idag finns Lunds kommun 

kommungemensamt representerade på Twitter, Facebook, YouTube och bloggar. 

Vi intervjuar Anna Scholtz som är kommunikationsstrateg på socialförvaltningen. 

Hon står dessutom som huvudredaktör för sociala medier på socialförvaltningen, 

som idag har verksamhet på Facebook och en blogg. 

Tomelilla kommun hade 12 930 invånare den siste november år 2011 och det 

gör Tomelilla till den fjärde minsta kommunen av 33 i Skåne (SCB, 2012). Idag 

finns Tomelilla representerade på Twitter, YouTube och Facebook. Ann Ekvall, 

kommunikationsansvarig, och Jonas Ekelund, webbmaster, svarar på våra frågor. 

Malmö stad är Sveriges tredje största stad med ett invånarantal på 302 835 år 

2011 (SCB, 2012). Detta gör också Malmö stad till Skånes största kommun. 

Twitter, Facebook, Flickr och YouTube används av staden inom sociala medier 

idag. Vi talar med Klas Andersson, press- och medieansvarig med ansvar för 

sociala medier på stadsplaneringskontoret i Malmö stad. 

Trelleborgs kommun hade den 30 november 2011 42 542 invånare i 

kommunen, vilket gör den till den sjätte största kommunen inom landskapet 
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Skåne (SCB, 2012). Inom sociala medier kommunicerar kommunen genom 

Facebook, Twitter, Flickr och bloggar. Intervjun genomförs med Susanne Nilsson 

som är infomaster. 

Bromölla kommun har Facebook kopplad till kommunens verksamhet. 

Invånarantalet var 12 366 den siste november 2011, vilket innebär att Bromölla är 

Skånes sjunde minsta kommun sett till befolkningsmängd. Intervjuperson är Lotta 

Söderholm, kommunikationschef. 

Kristianstad kommun hade som fjärde största kommun i Skåne en 

befolkningsmängd på 79 930 invånare i november 2011 (SCB, 2012). På sociala 

medier finns kommunen idag representerad på Twitter och Facebook. Vi 

intervjuar Malin Bergkvist som är kommunikationsstrateg. 

Svalövs kommun finns idag endast representerade på sociala medier genom 

bibliotekets egen Facebook-sida och ett inaktivt Twitter-konto, och saknar därför 

större empiri av sociala medier. I kommunen bor 13 250 personer i november 

2011 vilket gör kommunen till Skånes femte minsta kommun (SCB, 2012). Maria 

Pålsson, som är tillförordnad informationsansvarig ställer upp på intervju med oss 

för Svalövs kommuns räkning detta innebär att Maria Pålsson svarar på frågorna 

normativt och inte empiriskt. 

I Landskrona kommun, som är Skånes femte största kommun, bor det 42 189 

personer (SCB, 2012). Idag finns kommunen representerad på Facebook och 

Twitter. Vi träffar Josefin Berglund som jobbar som kommunikatör med ansvar 

för sociala medier och internkommunikation.  

2.3 Kritik mot metodval 

Det finns alltid för- och nackdelar med olika metodval, till exempel risken att 

påverka utgången och svaren vid genomförande av samtalsintervjuer. Då våra 

primärkällor består av intervjuer är det värt att betona att graden av äkthet ofta 

inte är ett problem. Själva intervjuerna har vi de facto genomfört själva och vi vet 

att personerna vi intervjuat är de som de utger sig för att vara (Esaiasson et. al., 

2012, s. 282). Svårigheterna vi måste komma över i vårt fall ligger egentligen i 

själva innehållet i texterna vi får fram vid transkriberingen av intervjuerna.  

En fara kan ligga i oberoendeaspekten hos våra intervjuobjekt, då vi väljer att 

mäta ekonomism- och demokrativärden som uttalas av våra intervjupersoner. 

Deras bakgrund kan ha en påverkan på de svar de väljer att lämna, om 

tjänstemannen exempelvis skulle ha en bakgrund sedan många år i 

företagsvärlden tror vi att tjänstemannen i högre grad använder sig av ekonomiska 

termer (Esaiasson et. al., 2012, s. 283). Dessutom kan en tjänsteman i 

chefsbefattning prata om verksamheten utifrån ett mer ansvarstagande perspektiv, 

vilket också påverkar utfallet. Detta är något vi försöker ta hänsyn till under 

intervjuerna men det kan påverka undersökningens validitet. 

Samtidigheten är av marginell betydelse i vår undersökning eftersom vi 

undersöker verksamheten som bedrivs av förvaltningar idag. Våra 



 

 11 

intervjupersoner har relativt lätt att hålla sig till de fakta som finns utan risk för 

minnesfel eller liknande (Esaiasson et. al., 2012, s. 284). 

En risk som skulle kunna finnas är det som Esaiasson et. al. beskriver som 

”tendens”, i vårt fall att vår källa, intervjupersonen, medvetet vill ge en viss bild 

av verksamheten. Svårigheterna för oss är att upptäcka detta (Esaiasson et. al., 

2012, s. 282). Vi försöker att undvika detta problem i intervjusituationerna genom 

att inte meddela de vi intervjuar exakt hur vi ska gå till väga med vår textanalys.  

Vi strävar självklart efter att undvika de risker som finns i själva 

intervjusituationen, främst genom att skaffa oss en medvetenhet om de problem 

som kan finnas redan på förhand och sedan arbeta på olika sätt för att undvika 

dessa. 

I vårt övergripande metodval vägde vi länge mot ett användande av en 

komparativ metod, men då vårt mål är att få en relativt generaliserbar bild av alla 

skånska kommuner ansåg vi detta vara fel väg att gå.  

Lingvistisk textanalys skulle också kunna vara en metod för att undersöka 

uppfattningar och tankebanor och snappa upp mindre uppenbara ideologiska 

budskap (Boréus – Bergström, 2005, s. 264). Men då vi känner att detta är en 

relativt komplicerad praktik och att vi har en begränsad insikt i lingvistiken anser 

vi att vi inte kan göra denna metod rättvisa. Att räkna förekomsten av ett specifikt 

antal ord och mäta dess frekvens anser vi vara mer fruktbart för vår uppsats och 

mer hanterbart för oss.  

Mycket av vår undersökning bygger på en ordräkning från intervjuerna vi 

genomför och i detta ligger också mycket av validitetsproblemen vi stöter på. I 

flera fall handlar det om hur personen i fråga säger något och inte antalet gånger 

det sägs (Boréus – Bergström, 2005, s. 77). Vår ordräkning fyller en funktion, då 

vi kompletterar med att också analysera varje intervju var för sig för att svara på 

vår övergripande frågeställning. En djupare genomgång är också något vi gör för 

att undvika att missa det underförstådda i våra intervjuer. Ofta kan det vara minst 

lika intressant att undersöka (Boréus – Bergström, 2005, s. 78). Vi försöker med 

en djupare genomgång undvika reliabilitetsproblemet som uppstår vid ordräkning 

och när dessa ord rycks ur sitt sammanhang (Boréus – Bergström, 2005, s. 79-80).  

Vi strävar efter att undvika missförstånd angående hur ett ord egentligen är 

värdeladdat genom att motivera våra valda ord utförligt. 
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3 Teori 

Som utgångspunkt i vårt bedömande av verksamheten som bedrivs inom sociala 

medier i kommunerna kommer vi använda Lennart Lundquists demokrati- och 

ekonomivärden. Lundquist ställer i sitt offentliga etos upp demokrativärdena 

politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik jämte ekonomivärdena 

funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Lundquist pekar på 

att de vart och ett ställer olika krav på den offentliga verksamheten och att 

samtliga av dem måste uppfyllas, även om det i olika lägen ställs olika krav på 

prioritering av dem (Lundquist, 1998, s. 62-63). 

 

DEMOKRATIVÄRDEN EKONOMIVÄRDEN 

politisk demokrati funktionell rationalitet 

rättssäkerhet kostnadseffektivitet 

offentlig etik produktivitet 

 Vårt offentliga etos. (Lundquist, 1998, s. 63) 

 

Under de senaste årtiondena har det blivit ett ökat intresse för ekonomivärdena 

och i många fall på bekostnad av demokrativärdena (Lundquist, 1998, s. 63). 

Detta är också lite av kärnan i det vi vill undersöka och som också syns i vår 

problemformulering: vad har de skånska kommunerna egentligen för uppfattade 

syften med den kommunala verksamheten på sociala medier - är det övervägande 

ekonomi- eller demokrativärden? 

Utifrån detta kan två perspektiv identifieras på den offentliga förvaltningens 

verksamhet: Ekonomism och Demokrativärden 

3.1 Ekonomism 

Ekonomismen kan definieras som ett allt för stort hänsynstagande till 

ekonomivärden inom den offentliga verksamheten. Røvik (2008) definierar 
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ekonomism som att driva en organisation med företagsstrukturen som idealbild. 

Det som är signifikativt är att samhällsmedlemmarna ses som brukare av en tjänst 

och att förvaltningen ska ge dem den service de önskar (Lundquist, 1998, s. 138). 

Det väsentliga i produktionen av denna service är sedan inte att det är den 

offentliga sektorn själv som står för produktionen, utan att produktionen sker 

någonstans i samhället (Sundström – Pierre, 2009, s. 8). 

Ekonomisk målstyrning är en stor del inom ekonomismen, och genom att 

identifiera resursflöden är det möjligt att med hjälp av styrning och kontroll uppnå 

ett värdeskapande i organisationen (Røvik, 2008, s. 147). Ekonomismen strävar 

konstant efter att verksamheten når de ställda målen och förvaltningen ses som en 

resultatenhet. Organisationen ska då alltid sträva efter att leverera någon form av 

ekonomisk vinst, eller avkastning på gjorda investeringar (Røvik, 2008, s. 141). Ju 

lägre kostnaderna för måluppfyllelse är desto högre är produktiviteten (Lundquist, 

1998, s. 64).  

Lundquist pekar på flera risker med ett allt för ekonomistiskt agerande inom 

förvaltningen och speciellt demokratiskt känsliga är kommunerna (Lundquist, 

1998, s. 143). Många av de reformer som skett inom det offentliga de senaste 20 

åren har genomförts nästan enbart för att främja ekonomivärdena och spara 

pengar, vilket i flera fall sker på bekostnad av demokratin (Lundquist, 1998, s. 

144). Ett tydligt exempel som påverkats är samhällsmedborgaren, som gått från 

att vara utgångspunkten och drivkraften i demokratin, men som har fått ta steget 

tillbaka till att enbart ses som brukare eller kund (Lundquist, 1998, s. 146).  

3.2 Demokrati i förvaltningen 

Diskussionen om hur en offentlig verksamhet bör drivas är omfattande, men har 

sin utgångspunkt i människors lika värde och att var och en skall ha möjlighet att 

leva sitt liv som denne önskar (Lundquist, 1998, s 86). Till exempel lika rösträtt, 

yttrandefrihet, rättvisa val och organisationsfrihet är andra aspekter som kan ses 

som allmänt vedertagna demokratibegrepp i dagens västerländska samhälle 

(Lundquist, 1998, s. 77). Det är de facto oerhört svårt att sätta ord på vad 

demokrati egentligen är eftersom den är föränderlig över tid (Lundquist, 1998, s. 

78), men att makten skall utgå från folket fastslås bland annat redan i den svenska 

regeringsformen (Sveriges Riksdag, Regeringsformen).  

Beslut i en demokrati ska byggas på medborgarnas önskemål och grunden för 

offentlig verksamhet skall utgå från den gemensamma nytta som människor kan 

dra av det offentliga (Lundquist, 1998, s. 83). Detta bör då också ske genom 

förvaltningens agerande, eftersom det är denna som agerar ut mot medborgarna. 

Lundquist (1998, s, 91) definierar fyra processkrav som skall vara uppfyllda för 

att den svenska offentliga förvaltningen ska ses som demokratisk: Allmänna val, 

som kan legitimera förvaltningen. Fri- och rättigheter för medborgare. Öppenhet 

mot medborgare, som innebär insyn i och granskning av verksamheten. 

Avslutningsvis presenteras medborgardeltagande i förvaltningsprocesser.  
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Lundquist fastslår också att den utveckling som skett de senaste 20 åren mot 

att enbart tillgodose ekonomivärden är långt ifrån önskvärd. Förvaltningen bör 

alltid i alla lägen ta hänsyn till både demokrati- och ekonomivärden i resonemang 

kring vårt offentliga etos (Lundquist, 1998, s. 104). För att en representativ 

demokrati ska ha legitimitet måste den ha medborgarnas engagemang, och de 

institutioner som kan bidra till medborgarengagemang måste vitaliseras för att 

behålla medborgarnas intresse. Om medborgarna engagerar sig förstärks den 

representativa demokratin, men då är det viktigt att fråga sig vad begreppet dialog 

innebär och hur tjänstemän och politiker använder definitionen medborgare i sina 

ordval (Svensson, 2008, s.8). 

3.3 Analysverktyg 

De transkriberade intervjuerna ska analyseras utifrån en innehållsanalys och ett av 

oss komponerat analysschema. En innehållsanalys används för att räkna ett visst 

antal begrepp, ord eller meningar i en text och kvantifiera förekomsten av dessa 

uttryck (Boréus – Bergström, 2005, s. 43). Vi vill lyfta fram den interpersonella 

aspekten genom analysen och se ifall det finns mönster i den upplevda 

kommunikationen med befolkningen i kommunen utifrån ett 

tjänstemannaperspektiv (Boréus – Bergström, 2005, s. 16). Fokus kommer alltså 

ligga på hur avsändarna tolkar sina meddelanden till mottagarna genom sociala 

medier (Boréus – Bergström, 2005, s. 32). Vi har redan en viss förförståelse om 

ämnet innan vi genomför vår tolkning av intervjuerna, vilket kommer påverka 

resultatet (Boréus – Bergström, 2008, s. 25). Nedan presenteras de ord som ingår i 

vårt analysschema. 

3.3.1 Demokrativärden 

De demokrativärden vi lyfter fram betonar skillnaden mellan privat och offentligt 

och poängterar vikten av folkstyre och en representativ förvaltning (Lundquist, 

1998, sid. 236). Utifrån presenterad teori har vi valt ut följande ord att förknippa 

med demokrativärden. 

Demokrativärdena utgörs av att det offentliga ska arbeta för den offentliga 

etiken, rättssäkerheten och den politiska demokratin (Lundquist, 1998, s. 63). Med 

stöd av detta kommer vi analysera ordet demokrati. 

Under slutet av 1980-talet började svenska riksdagens stifta lagar om 

förvaltningen där begreppet anställd användes istället för tjänsteman (Lundquist, 

1998, s. 143). Därför anser vi ordet tjänsteman stå för demokrativärde. 

I västdemokratin har medborgare vissa fri- och rättigheter som är gällande i 

samhället, där makten ligger hos folket om att tillsatta vilka personer som ska ha 
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maktpositioner (Lundquist, 1998, s. 78). Begreppen friheter, rättigheter, 

medborgare och folk. 

Røvik menar att New Public Management är ett sätt för företagsinspirerade 

idéer att tränga in i den offentliga förvaltningen (Røvik, 2008, s. 27). Alltså består 

demokrativärdena, som ekonomismen försöker stävja, av offentlig och 

förvaltning, vilka är begrepp som vi analyserar.  

Vidare innefattas den offentliga förvaltningen av flera olika processkrav. 

Bland annat förväntas systemet ha en öppenhet mot omgivningen och frikostigt 

med information om förvaltningens verksamhet. Samtidigt ska förvaltningen ha 

ett högt och tillåtande medborgardeltagande för att kunna ta till sig synpunkter 

(Lundquist, 1998, s. 91). Därför kommer vi även att analysera orden öppenhet och 

medborgardeltagande/-dialog.  

Lundquist definierar dessutom Public Administration utifrån en inriktning mot 

rättvisa och politik. Public Administration kan till viss del ses som motsatsen till 

Public Management (Lundquist, 1998, s. 236), vilket innebär att vi kan använda 

ordet politik i vårt analysverktyg.  

I Klang och Nolins artikel slår de fast att sociala medier är ett komplement till 

övriga kommunikationskanaler och att sociala medier behövs för att nå alla delar 

av befolkningen och därmed öka tillgängligheten (Klang – Nolin, 2011). Därför 

ingår även orden tillgänglighet och komplement i vårt analysschema.  

Totalt använder vi tretton demokratibegrepp i vårt analysschema. 

3.3.2 Ekonomismvärden 

Med stöd av Lennart Lundquists figur “Några viktiga förvaltningsskolor” kan vi 

slå fast att en förvaltning med managementprofilering betonar 

företagsorganisationen framför förvaltningsorganisationen (Lundquist, 1998, sid. 

236). Utifrån detta och ovan presenterad teori väljer vi ut följande ord som 

kopplas till ekonomismvärden. 

Ekonomismen ser samhällsmedlemmarna främst som brukare, inte som 

medborgare. I ekonomismens deltagarkonstruktioner föreslås ofta en kund-

drivande styrning på myndigheterna (Lundquist, 1998, s. 138). Därför har vi valt 

att definiera ordet kund som kännetecken för ekonomism. 

Ekonomism har till syfte att lösa problem som uppstår med den offentliga 

sektorn. Detta kallas ”the new public management”, NPM, och har även påverkat 

uppfattningen inom förvaltningen och vårt offentliga etos rörande begreppen 

kostnadseffektivitet och produktivitet (Lundquist, 1998, s. 138). Därför är 

begreppet kostnadseffektivitet med i vår analys. 

Ett tidigt tecken på ekonomism inom svensk förvaltning var när ordet 

effektivitet började användas i budgetpropositionen 1986 (Lundquist, 1998, s. 

139). Därför använder vi även begreppet effektivitet.  

Vidare kännetecknas ekonomismen av en organisationsfilosofi baserad på den 

privata företagsamheten (Lundquist, 1998, s. 139). Därför använder vi begreppen 

privat och företag. 
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Lundquist menar även att den svenska offentliga förvaltningen påverkats av 

den utbildning svenska förvaltningschefer fått genomgående sedan början av 

1990-talet, där de haft specifika kurser inom kundorientering, serviceinriktad 

verksamhet, samverkan inom myndigheten, ökad måluppfyllelse och 

förändringsarbete (Lundquist, 1998, s. 140). Ökad ekonomisk målstyrning kan 

också ses som en av grundstenarna i NPM - uppfylls inte målen bör verksamheten 

ses över för en eventuell förändring (Røvik, 2008, s. 147-148). Av den 

anledningen analyserar vi även begreppen service, mål samt förändring.  

Det finns även tendenser i riktning mot ekonomism inom lagstiftningen, där 

benämningen tjänsteman bytts ut mot anställd (Lundquist, 1998, s. 143). Vi tittar 

därför även på antalet gånger ordet anställd används.  

Vidare finns det en gren inom NPM som kallas reformvänligt forskarläger, 

som menar att ekonomismen ger medborgarna mer valfrihet och ett mer 

differentierat utbud. Samtidigt ska en konkurrens om myndigheternas service leda 

till att medborgarna får de bästa tjänsterna till lägsta kostnad. Dessutom skulle 

NPM ge en klarhet, dämpa överkonsumtion och innebära möjligheter till 

efterkontroll av tjänsterna (Røvik, 2008, s. 28). Därför kommer vi även att 

använda begreppen kontroll, utvärdering, tjänst och efterfråga i vår analys. 

Totalt använder vi tretton ekonomismbegrepp i vårt analysschema.  
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4 Resultat 

4.1 Inledande tankar kring resultatet 

Vi presenterar först svaret på vår fördjupande fråga, nämligen vilka ord som 

används och dess frekvens utifrån ekonomismvärde och demokrativärde. Genom 

att lyfta fram specifika siffror och jämföra kvantiteten och frekvensen av 

respektive inriktning presenterar vi på ett konkret sätt de faktiska 

omständigheterna kring hur tjänstemännen uppfattar sin kommunikation med 

medborgarna och ifall det är övervägande demokrati- eller 

ekonomismuppfattning. 

En redogörelse för de fall där det förekommer olika former och 

sammansättningar av begreppet i fråga presenteras genast efter tabellen. Matrisen 

kan utläsas både lodrätt, och därmed se resultat per kommun, samt vågrätt och se 

resultat per ord. Markerat i rött finns också resultatet för sammanlagt antal 

begrepp inom respektive genre.  

Efter denna redogörelse besvarar vi huvudfrågan om hur uppfattningen kring 

kommunikationen över sociala medier bland skånska kommuner egentligen är. 

Vårt resultat från fördjupningsfrågan stödjer våra slutsatser i huvudfrågan, där vi 

lyfter svaret till en högre abstraktionsnivå. 
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Kommun Lund Tomelilla Malmö Trelleborg Bromölla Kristianstad Svalöv Landskrona

ORD Demokrati TOTALT

Demokrati 0 0 2 1 0 0 3 0 6

Tjänsteman 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Frihet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rättighet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medborgare 0 11 7 0 0 5 4 1 28

Folk 4 1 1 11 7 10 4 12 50

Offentlig 2 0 2 0 0 2 0 0 6

Förvaltning 11 0 2 0 2 8 0 7 30

Öppenhet 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Medborgardeltagande/-dialog 0 3 2 0 1 0 0 1 7

Politik 3 0 7 3 2 11 0 2 28

Komplement 2 0 1 0 1 0 1 0 5

Tillgänglighet 2 0 1 0 0 2 3 0 8

TOTALT: 25 15 25 16 14 39 15 23 172

ORD Ekonomism TOTALT

Kund 10 0 0 0 1 1 0 0 12

Kostnadseffektivitet 0 4 0 1 1 1 1 0 8

Effektivitet 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Privat 0 0 1 0 1 1 0 0 3

Företag 0 1 0 0 1 2 0 0 4

Service 3 0 6 2 0 0 1 0 12

Mål 5 1 1 1 1 12 7 2 30

Förändring 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Anställd 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Kontroll 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Utvärdering 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Tjänst 15 2 1 0 1 0 1 2 22

Efterfråga 1 2 0 0 0 0 1 0 4

TOTALT: 37 11 15 4 6 19 11 4 107

4.1.1 Resultatmatris 

 

Resultatmatris. Demokrati- och ekonomismbegrepp i åtta skånska kommuner. 

4.2 Demokrativärden 

4.2.1 Förklaring till tabell 

När analysschemat appliceras på intervjuerna, får vi fram 172 demokratibegrepp 

som uttryckts av våra intervjupersoner. Som framgår av tabellen är vissa ord 

vanligare förekommande än andra och en del förekommer också i olika tempus 

och sammansättningar. De begrepp som förekommer i olika former och 

sammansättningar följer nedan: 

Ordet ”demokrati” förekommer totalt sex gånger, de olika former vi 

registrerade var: 
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a) Demokrati. 

b) Demokratiska. 

 

Ett annat begrepp, som är använt i stor utsträckning i våra intervjuer, är 

”medborgare”. Det hittas i följande former 28 gånger: 

a) Medborgare.  

b) Medborgarforum.  

c) Medborgarkontor.  

d) Medborgarpåverkan. 

 

Också ordet ”offentlig” ser vi sex gånger i olika former i våra intervjuer: 

a) Offentlig 

b) Offentlighet 

 

”Förvaltning” finner vi 30 gånger i vår undersökning och med följande olika 

former: 

a) Förvaltning 

b) Socialförvaltning 

c) Socialtjänstförvaltning 

d) Kultur- och fritidsförvaltning 

e) Förvaltningsgemensamma 

f) Förvaltningschef 

g) Arbets- och välfärdsförvaltning 

 

Begreppet ”politik” är ännu ett av våra undersökta ord som förekommer 28 

gånger med dessa olika former: 

a) Politik 

b) Politiker 

c) Politisk 

d) Politiken 

e) partipolitik 

 

Åtta gånger förekommer begreppet ”tillgänglighet” i två olika former: 

a) Tillgänglighet 

b) Tillgängliga 

4.2.2 Begreppet ”folk” 

Begreppet ”folk” med böjningarna ”folkgrupp” och ”befolkning” står för en 

betydande del av resultatet i vår undersökning. 50 av 172 demokratiladdade ord 

står begreppet ”folk” för, vilket påverkar undersökningens utfall mycket då det är 

29 procent av demokrativärdena. Det finns en risk att begreppet ”folk” i talspråk 

använts på ett felaktigt sätt med tanke på vår definition i teorikapitlet. Begreppet 

”folk” kan ha använts slarvigt för att definiera invånare eller befolkning i 

kommunen, eller allmänt som en beskrivning av gemene man. Ifall begreppet 
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”folk” plockas bort från vårt analysschema kommer mängden demokratiladdade 

ord att minska till 122 mot ekonomismens 107. Istället för att demokrativärden 

används dubbelt så ofta skulle demokrativärden endast användas 14 procent oftare 

än ekonomismvärden.  

Detta konstaterande påverkar vårt resultat, men vi väljer att låta begreppet 

”folk” ingå i analysschemat eftersom det i vissa fall kan peka på en demokratisk 

grund som tjänstemännen står på samtidigt som det skulle bli problematiskt att 

avgöra 50 olika fall av förekomsten av begreppet ”folk” i våra intervjuer. 

4.3 Ekonomismvärden 

De ekonomismladdade orden är klart färre än de demokratiladdade. De åtta 

intervjuerna har genomgått en analys enligt analysschemat och av de totalt 279 

värdeladdade orden vi vaskat fram står 107 för ekonomismvärden. Det är 38,4 

procent av den totala mängden värdeladdade ord som anses tillhöra kategorin 

ekonomism.  

Med beaktande av vårt analysschema kan följande frekvenser av 

ekonomismladdade ord bland tjänstemän på skånska kommuner presenteras: 

Ett av de förekommande ekonomismladdade orden är begreppet ”mål”, som 

förekommer i 30 fall. I undersökningen förekommer flera olika böjningar av 

”mål”. 

a)     Mål. 

b)    Målgrupp. 

c)     Siffermål. 

  

Ett annat vanligt förekommande ord är ”service”, som förekom 12 gånger under 

intervjuerna. De böjningar vi räknat med är: 

a)     Service. 

b)    Servicegrad.  

c)     Serviceinriktad. 

 

Ytterligare ett begrepp som förekommer 12 gånger är ”kund”. Det räknar vi med 

böjningar på följande sätt: 

a)     Kund. 

b)    Kundtjänst. 

c)     Kundnytta. 

d)    Kundmottagning. 

e)     Kundnöjdhet. 

 

Vi analyserar dessutom begreppet ”tjänst”, som förekommer 22 gånger i 

intervjuerna. Det böjs som följande: 

a)     Tjänst. 

b)    E-tjänst. 
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Begreppet ”privat” ingår också i ekonomismen och förekommer tre gånger. De 

böjningar som finns i intervjuerna är: 

a)     Privat.  

b)    Privatfrågor.  

c)     Privatperson.  

 

Ytterligare ett begrepp har böjts, nämligen ”effektivitet”. Vid två tillfällen under 

intervjuerna förekom begreppet och böjdes: 

a)     Effektivitet. 

b)    Effektivitetsvinst.  

4.4 Tjänstemännens uppfattningar 

Vi går i följande avsnitt in på de mer sammanhållna uttryck som framkommit 

under intervjuerna som visar på ekonomism- och demokrativärden. I vissa fall 

förekommer det värderingar i väldigt tydliga ordalag, även utan användning av 

våra värdeladdade ord. Vi visar här i flera fall på de uppfattningar som det ges 

uttryck för i våra genomförda intervjuer. Detta ligger i fas med och ger svar på vår 

övergripande frågeställning. 

4.4.1 Sociala medier som problem eller möjlighet 

Inledningsvis vill vi visa på de olika synsätt som våra intervjupersoner get uttryck 

för i samtal kring sociala medier. Det framkommer skilda åsikter om sociala 

medier och om det kan ses som ett problem som belastar förvaltningen ytterligare, 

eller som en möjlighet där verksamheten vinner på användandet.  

Det är intressant att det finns många olika uppfattningar om varför de skånska 

kommunerna medverkar på sociala medier. Gemensamt i flera av kommunerna är 

uppfattningen att sociala medier ökar möjligheten att kommunicera med vissa 

målgrupper, då främst yngre personer. Samtidigt uttrycks det i samma kommuner 

också en risk med att finnas på exempelvis Facebook och Twitter, då kommunen 

också riskerar att utestänga vissa målgrupper. 

 
Anna: Då får man säga att sociala medier det är någonting som ökar, ehm, 

tillgängligheten för vissa, men den sänker tillgängligheten då för andra. Och, 

och det måste man komma ihåg framförallt som myndighet. Så att vi inte 

utestänger någon […] För det får inte vi göra. Och ska inte göra såklart. Men 

däremot att rikta information får du gärna göra. Så mycket information ändå, 

folk är bara glada om man tänker till lite. (Intervju med Anna Scholtz, 

kommunikationsstrateg på socialförvaltningen, Lunds Kommun). 
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Det finns de som inte har tillgång till internet, eller ens kunskap att använda en 

dator. Då myndigheter enligt lag inte får utestänga någon grupp blir alltså sociala 

medier ett komplement till övriga informationskanaler. Detta ser vi som ett tydligt 

demokrativärde som här uttrycks. 

4.4.2 Ålderproblemet 

Vad det gäller problematiken med sociala medier uttrycks det från flera håll 

svårigheter med anpassningen till äldre personer som inte är vana vid sociala 

medier. Detta är både en utmaning på förvaltningens sida när det gäller att nå ut, 

som nämndes ovan, samt användandet internt då alla inte vet, kan eller vill 

hantera sociala medier. 

 
Klas: […] Men vi får ju, återigen det är ju ett väldigt, väldigt nytt medie det 

här.  Nytt sätt att kommunicera och vi har, vi har chefer som precis upptäckt 

smartphones liksom. […] Som som förstår att ”nej men vänta nu, jag 

behöver inte åka in till kontoret och sätta mig för att kolla min mail.” Ehm, 

därifrån måste du ta steg för steg till att dom [cheferna] verkligen förstår att 

det pågår en kommunikation och en dialog kring oss, vare sig vi vill eller 

inte, dygnet runt. […] Det krävs en del som 55-årig mellanchef liksom. […] 

Ehm, men, men nu ser vi att nya människor som kommer in i organsationen 

har med sig en helt annan attityd. Och gradvis då så anpassar vi oss. (Intervju 

med Klas Andersson, press- och mediaansvarig på stadsledningskontoret, 

Malmö Stad) 

 

Enligt Landskrona kommun består förvaltningen i kommunen till stora delar 

av personal som är över 50 år gamla och bland dessa är det svårare att etablera ett 

användande av sociala medier. Dessutom finns problem med att arbeta in 

förståelsen att bland yngre invånare är sociala medier ett oerhört etablerat 

kommunikationsverktyg, också i kontakten med kommunen.  

Det finns exempel på att tjänstemän tar längre tid på sig att besvara en fråga 

när de vet att den kommer från Facebook, något som kan tyda på att om det finns 

ett syfte med användandet av sociala medier är inte alla instanser i förvaltningen 

medvetna om detta. Många kommuner betonar att flera olika kommunikationssätt 

ökar tillgängligheten och att det öppnar upp för fler medborgare att ta del av 

informationen om all information publiceras på samtliga plattformar. 
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4.4.3 Syften 

Det framkommer i våra intervjuer att kommunerna generellt sett vill vara där 

medborgarna är och kunna nå ut med samhällsinformation till maximalt antal 

personer. Vissa kommuner pratar om att det är ett sätt för kommunen att hänga 

med i utvecklingen och ta bort ”myndighetstråkighetsstämpeln” som Anna 

Scholtz på Lunds kommun uttrycker det. Samtidigt finns det incitament för att 

locka personer till att besöka kommunens ordinarie hemsida och därigenom vara 

ett komplement även till andra kommunikationskanaler.  

Många kommuner betonar att syftet är att kunna sköta en medborgardialog där 

kommunen kan få tips, kritik och förslag på hur dess verksamhet kan förbättras.  

 
Ann: […] [V]i går in i ett nytt översiktsplanarbete, eh, där vi ser att 

medborgardialog är en av huvudbultarna i hela det arbetet. (Intervju med 

Ann Ekvall, kommunikationsansvarig, och Jonas Ekelund, webbmaster, 

Tomelilla kommun) 

 

Den officiella webbsidan kan upplevas som statisk och inte inbjudande till 

medborgardialog. Risken finns att det bara blir en informationssida utan 

interaktion, om kommunen inte använder sociala medier tillsammans med 

webbsidan. Dock ska inga politiska spörsmål tas upp på de sociala medierna, då 

förvaltningen ska agera opolitiskt anser många av kommunerna. 

Malin Bergkvist på Kristianstad kommun berättar att det fanns en efterfråga på 

bilder föreställande kommunens omgivningar, och att de därför etablerade sig på 

fotosajten Flickr för att enkelt och smidigt kunna ge bilder när som helst på 

dygnet.  

I några av kommunerna började verksamheten kring sociala medier med att 

kommunen ville vara med därför att ”alla andra” var det. I Bromölla blev det en 

intern konflikt mellan bibliotekssamordnaren och juristen på kommunen därför att 

de juridiska reglerna kring användandet av sociala medier bland kommuner ännu 

inte var fastställt av Sveriges Kommuner och Landsting. De som startade utan 

tydliga mål har nu gått över till att använda sig av SKL:s riktlinjer.  

Anledningen till att just Facebook används mer frekvent än andra communitys 

är att den är mest etablerad, enligt vissa kommuner. Samtidigt ser vi att Facebook, 

bloggar och Twitter är de vanligast förekommande plattformarna, följt av 

YouTube och Flickr. 

4.4.4 Tjänstemännens uppfattning om befolkningens syn 

Generellt sett uppfattar de intervjuade kommunerna att medborgarna uppskattar 

deras närvaro på sociala medier. Det skapar en större tillgänglighet och öppenhet 

då kommunen och dess tjänstemän kan visa att de finns där medborgarna finns 

och är till för dem.  
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Anna: […] För jag tror att, att det handlar om att vi ger uttryck för en vilja 

att mötas. Det handl- Alltså, Ehm, att finnas med i sociala medier markerar i 

ännu högre grad att jag är till för dig, […]och jag finns med på de arenorna 

där du är. Så jag sitter inte bara på mitt kontor och skriver brev, utan, vi kan 

mötas på flera håll. Och jag vill nå ut med information till dig. (Intervju med 

Anna Scholtz, kommunikationsstrateg på socialförvaltningen, Lunds 

kommun). 

 

I vissa kommuner gillar medborgarna kommunens Facebook-sida därför att de 

lägger upp bra bilder. Malin Bergkvist på Kristianstad kommun berättar att 

medborgarna oftast lämnar synpunkter och ifall det skulle vara någon som var 

negativt inställd skulle de inte överhuvudtaget gilla deras Facebook-sida. Men 

däremot kanske medborgarna kan bli upprörda över att deras skattemedel används 

just till sociala medier och inte någon annan kommunal verksamhet. 

4.4.5 Synen på medborgaren, kunden, servicen och tjänsten 

Flera kommuner menar att kommunen måste känna av medborgarnas behov och 

anpassa sig till dessa. Till exempel ska mängden medlemmar i ett socialt media 

bestämma kommunens etablering. Samtliga kommuner var överrens om att 

kommunen måste anpassa sig och vara mer servicemedvetna och ge ett svar på en 

fråga fortast möjligt.  

Eftersom det är enkelt att felanmäla över internet konstaterade många 

kommuner att det fanns pengar att spara på att medborgarna inte ringer 

förvaltningen utan twittrar istället. I flera fall finns framtidsvisioner om sociala 

medier som någon sorts förlängd receptionstjänst till medborgarna. Kostnaden 

anses bli lägre om kommunen kan hjälpa en frågande via internet på ett snabbt 

och effektivt sätt. 

Genom att etablera ytterligare en kommunikationskanal i form av sociala 

medier har kommunerna dessutom ökat medborgarnas frihet och möjlighet att 

göra egna val. I princip samtliga kommuner betonade medborgarens rätt att välja 

den kommunikationskanal som passade individen bäst.  

 
Lotta: Alltså som kommunikatör vill man ju nå så många som möjligt. Och 

då tänker vi att har vi så många vägar som möjligt så är det bra därför att en 

pensionär vill läsa eller till och med en del få sånt här [pekar på skriften 

Kommuninfo] upplästa för sig […]. (Intervju med Lotta Söderholm, 

kommunikationschef, Bromölla kommun). 

 

Vissa kommuner såg medverkandet på sociala medier som en good-will till 

medborgarna medan andra såg det som ett väldigt bra och smidigt sätt att 
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marknadsföra kommunen på nästan gratis. Dock uttrycktes det också 

tveksamheter om sociala medier som tjänst. Det finns en syn att det i nuläget är en 

belastning för den kommunala verksamheten att finnas på sociala medier. Alla 

kommuner har inte hunnit ställa om verksamheten till att fungera optimalt på 

sociala medier, något som bland annat speglas i tidsaspekten exempelvis vid svar 

på frågor från allmänheten. 

I Tomelilla ökar de närvaron på sina sociala medier genom att låta 

receptionister och växeltelefonister uppdatera Facebook och Twitter med 

kommunrelaterade nyheter. 

4.4.6 Kommunens mål med sociala medier 

Som tidigare påpekats valde vissa kommuner att starta sin verksamhet på sociala 

medier utan att förankra syfte och mål med användandet. Några kommuner sade 

att det var viktigt att kunna revidera målen och att måluppfyllelse skulle mätas i 

antal gillare eller följare för att några slutsatser av användandet skulle kunna dras. 

Lotta Söderholm på Bromölla kommun menar att målet måste vara att nå 

maximalt antal invånare. 

Samtidigt fanns också tankar om att policydokument och tydliga mål och 

riktlinjer försämrar arbetet med sociala medier, något som är ett litet trendbrott 

mot övriga kommuner. 

 
Klas: Så, så att, och då har vi heller inga, vi har inga tunga policydokument, 

eller nånting sånt. Utan, det behöver vi inte. 

Gusten: Du, du tycker inte ni saknar den typen [av dokument]? 

Klas: Tvärtom! Jag tror man ser, då, då ser man på sociala medier ur fel 

synvinkel. För det är ett, en kanal, ett verktyg bland alla andra. […] Ehm, 

och ju mindre man har policys, ju mindre man särbehandlar sociala medier, 

desto enklare blir det. 

Gusten: Mmm. Okej. Du tror att man, det blir bättre användande av dom 

[sociala medierna utan policys]? 

Klas: Ja, för att det är ett naturligt användande bland yngre. Och då ska vi 

gamla inte sitta och försöka göra det till nånting som det inte är, så att säga. 

(Intervju med Klas Andersson, press- och mediaansvarig på 

stadsledningskontoret, Malmö Stad) 
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5 Slutdiskussion 

Vårt syfte med uppsatsen är att ge en bild av de uppfattningar om syften som finns 

hos tjänstemännen på skånska kommuner i användandet av sociala medier. Vi 

ämnar också undersöka vilka begrepp som förekom mest i diskussionen och vilka 

värderingar dessa speglade. Vår ordräkning ger oss en relativt tydlig bild, 

nämligen att det är övervägande demokratiska aspekter som tillgodoses när 

skånska kommuner närvarar på sociala medier. Den efterföljande delen, när vi 

också analyserade åsikter som framkom överlag i intervjuerna var mer tvetydig, 

även om klara ekonomism- och demokrativärderingar kunde urskiljas. 

5.1 Slutsatser kring frågeställningar 

De uppfattningar bland skånska kommuners tjänstemän rörande 

kommunikationen med medborgarna över sociala medier berör flera olika 

områden. Samtliga tjänstemän ser sociala medier som ett sätt att skapa 

medborgardialog, även om den snabba utvecklingen försvårar 

kommunikationssättets etablering. De skånska kommunernas tjänstemän ser stora 

möjligheter med kommunikationen med sociala medier och begränsningarna 

ligger främst i kostnaden för arbetstiden att ständigt vara online för att svara på 

frågor. 

Förekomsten av de demokrati- och ekonomismbegrepp vi definierade i vårt 

analysverktyg uppgår till det totala antalet 279 begrepp. Frekvensen av dessa 

begrepp är 172 demokratibegrepp och 107 av begreppen utgör ekonomismladdade 

ord. Det innebär att antalet demokrativärden är drygt 60,7 % fler än 

ekonomismvärden. 

5.2 Avslutande diskussion och reflektioner 

Vi författare för ständigt en diskussion sinsemellan angående kommuners 

egentliga syften med närvaron på sociala medier, men också med genomförandet 

av vår undersökning. Sociala medier i sin helhet finner vi intressant men det är 

också problematiskt att undersöka dessa då flera verksamheter inom området 

precis kommit igång. Dessutom är våra undersökta kommuner mer eller mindre 
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etablerade på sociala medier, där till exempel Svalövs kommun ska lansera sin 

satsning på sociala medier under hösten 2012. 

Vi har i våra intervjuer med förvaltningsanställda upplevt en del svårigheter, 

både i själva intervjusituationen men också när det gäller själva arbetet med 

materialet i efterhand. Vi hade som mål att kunna undersöka underliggande syften 

med användande av sociala medier, men vi har upplevt svårigheter att styra några 

av våra intervjupersoner till den abstraktionsnivå som vi velat lägga oss på. 

Många tjänstemän diskuterar hur verksamheten ser ut på sociala medier, hur 

många konton kommunen har och hur tjänstemannen svarar, och inte mycket om 

syften och varför kommunen finns där, som vi skulle önskat. Här har vi troligvis 

bara oss själva att skylla då våra frågor möjligtvis inte varit tillräckligt väl 

utformade för att föra diskussionen till rätt nivå.  

I många fall anser vi oss tyvärr kunna bedriva kommunikationsforskning i lika 

stor utsträckning som statsvetenskapligt arbete då vi diskuterat tjänstemännens 

empiri rörande extern kommunikation i kommunen. Detta kan vi också möjligtvis 

ha påverkat våra intervjupersoner till, då vi medvetet också har ställt kring-frågor 

om exempelvis hur verksamheten i praktiken ser ut och intresserat oss för detta.  

Personerna vi intervjuat har också innehaft olika positioner i den kommunala 

organisationen, något som också kan ha påverkat vilka svar vi har fått. Några av 

dem har varit verksamma på lägre förvaltningsnivå, närmare verksamheten, och 

andra har varit verksamma på exempelvis stadsledningskontoret. Av naturliga skäl 

kan dessa personer ha olika perspektiv på hur verksamheten skall bedrivas och ha 

olika uppfattningar om densamma. Detta kan också vara positivt, då vi har fått en 

varierande bild av sociala medier, vilket till viss del var målet. Oavsett vilken 

position våra intervjuobjekt innehar så har de en relativt god kännedom om den 

kommunala verksamheten på internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. 

Detta har gjort att intervjuerna varit väldigt intressanta att genomföra och svaren 

intressanta att ta del av. 

En av ambitionerna med vår uppsats är att kunna göra en övergripande 

undersökning att vi skulle kunna få en generaliserbar bild av samtliga kommuner i 

Skåne. Vi inser att vårt urval möjligtvis varken är tillräckligt stort eller tillräckligt 

representativt för att kunna påstå att vi kan dra slutsatser som är gällande över 

hela Skåne. Vi anser oss dock ha fått en god insyn i hur tjänstemän ser på sociala 

medier och påverkan i den dagliga verksamheten, vilket var en stor del av vårt 

mål. 

Vi har insett vikten av att låta både demokrati- och ekonomismvärden finnas 

med i förvaltningens organisation. Men med tanke på de senaste decenniernas 

kraftiga våg av New Public Management och ekonomism finner vi det glädjande 

att det finns tendenser till att förhållandet mellan demokrati- och ekonomismvärde 

stabileras genom en mindre revansch av demokrativärdena. 
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5.3 Framtida forskning 

Vår undersökning kan kanske ligga till grund för vidare forskning inom området 

sociala medier. I ett större perspektiv kan det vara intressant att se hur aktiv New 

Public Management-rörelsen är på 2010-talet och ifall det finns några nya trender 

inom omorganiseringen av förvaltningars organisationer. Likadant kan det vara 

intressant att se hur länge Lennart Lundquists demokrati- och ekonomismvärden 

kan vara aktuella. Om förvaltningsskolorna ändras kanske hans teorier tappar i 

betydelse och därmed måste bytas ut till någon ny typ av skala där andra värden 

kan mätas. 

Sett ur ett kommunikationsperspektiv är det intressant att följa utvecklingen 

med internet och sociala medier. Som antytts i våra intervjuer vet vi inte vilken 

sorts kommunikation som sker över internet om tio år, vilket försvårar 

planeringen av användandet av sociala medier inom förvaltningen. Men oavsett 

vilken sorts community som används då kan samma sorts forskning som vår 

appliceras på den kommunikation med medborgarna som sker över de arenor på 

internet som finns då. 

Ifall en mer gångbar generalisering ska göras över skånska kommuners 

användande av sociala medier i sin verksamhet tror vi att en annan metod än 

samtalsintervjuer och innehållsanalys kan vara fruktbar. Vi tror att en 

enkätundersökning över internet kan ge en god helhetsbild av kommunernas 

användande av sociala medier och förhoppningsvis kan slutsatser dras från denna. 

Problemet med en sådan undersökning ligger i att en dålig svarsfrekvens blir 

förödande och att det blir svårare att ställa frågor som går på djupet med mer 

abstrakta tankar.  

Vår uppsats resultat kan eventuellt ligga till grund för en framtida 

diskursanalys inom området sociala medier i skånska kommuner. Eftersom vi inte 

funnit någon tidigare undersökning rörande sociala medier i skånska kommuner 

har vi inte kunnat ta avstamp i någon annan undersökning för att genomföra en 

diskursanalys över tid. Förhoppningsvis kan vi eller någon annan forskare inom 

det statsvetenskapliga fältet ta del av vår uppsats och ha den som utgångspunkt 

vid en framtida diskursanalys. 
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