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Titel: Fyra kommuner och fyra riktlinjer 

Författare: Patrik Möllhagen 

Program: Informatörsprogrammet 

Period: VT12 

Universitet: Högskolan i Gävle 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att jämföra fyra svenska kommuner av ungefär samma storlek 

och innehållet i deras riktlinjer för arbete med sociala medier. Samt jämföra hur väl deras 

riktlinjer avspeglar de riktlinjer som tagits fram av en svensk myndighet på uppdrag av staten. 

Detta för att se vilka organisatoriska och kommunikativa skillnader och likheter det finns bland 

de fyra kommunerna. Syftet fullgörs genom att studera de fyra kommunernas riktlinjer utefter 

en uppsättning specifikt utformade frågor.  

 

Teori: Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är hämtade ur ämnena medie- och 

kommunikationsvetenskap och organisationskommunikation. Den första teoretiska 

utgångspunkten berör kommunikation som en process för att överföra meddelanden från en 

punkt till en annan, fokus läggs på tydlighet som ska underlätta för mottagaren att avkoda 

meddelandet. Den andra utgångspunken existensen av olika organisationsformer som använder 

olika kommunikationsformer beroende på vilken sektor de arbetar i eller deras 

organisationsform.  Den tredje utgångspunkten baseras på teorin om att organisationer existerar 

i konstant förändring och att olika organisationstyper använder sig av olika 

organisationsprocesser.   

 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ databakgrund som sedan har ställts upp för en 

komparativ undersökning. Denna undersökning är gjord på fyra riktlinjer för användande av 

sociala medier, en från vardera kommunen. Dessa har analyserats utefter åtta stycken frågor 

baserade på det teoretiska bakgrundsmaterialet, intervjuer med anställda på kommunerna och E-

delegationens riktlinjer.  

 

Resultat: Det resultat vi kan utläsa är att kommunerna, trots olika långa riktlinjer alla ger ett 

överlag positivt resultat, majoriteten av frågorna får ett positivt svar. Kommunerna visar upp 

tydliga skillnader men också att det finns likheter mellan de olika kommunerna. Kommunerna 

visar även ett positivt resultat när det gäller kommunernas avspegling av E-delegationen. 

 

Nyckelord: Komparativ studie, kommuner, sociala medier, organisationskommunikation, 

Gävle, Sundsvall, Karlstad, Uppsala, E-delegationen.   
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Introduktion 

Den moderna människan har det mycket lättare när det gäller att kommunicera över 

långa sträckor än vad den hade för hundra år sedan. Efter industrialiseringen har vi sett 

födseln av flera olika kommunikationsmedium, telefonen, radion och TV ’n exempelvis. 

Fokusen för denna uppsats ligger dock på sociala medier. Sociala medier är en 

internetförankrad kommunikationsplattform som har gett miljontals människor 

möjligheten att kommunicera och nätverka med andra människor på en global spelplan i 

real tid, detta betyder att den du kommunicerar med alltså får meddelandet i samma 

stund som du skickar det. Även företag och myndigheter har börjat använda sig av 

Sociala medier, företag som Mercedes Benz
1
 och Microsoft

2
 samt myndigheter som 

Gävle
3
 och Uppsala kommun

4
. Myndigheterna och företagen använder sig av medierna 

då de utgör ytterligare en kommunikationskanal för dem att nå ut till sina kunder eller 

allmänheten.  

 

Situationer kan uppstå där de sociala medierna kan orsaka problem och misstolkningar. 

Ett exempel är ett rättsfall som finns arkiverat hos Arbetsrättsdomstolen (AD). Fallet 

handlar om en rektor vid ett gymnasium i Luleå som 2011 blev avskedad för material 

som låg uppe på hans privata Facebooksida. Själva tvisten rör om skolan agerade rätt 

som sade upp rektorns anställning genom att hävda saklig grund. Materialet i frågan var 

bilder på rektorn (I AD’s text kallad AK) med sexuella undertoner samt att rektorn varit 

medlem i sidor på Facebook med temat sex. Skolan ska enligt AD’s rapport ha avskedat 

rektorn på grund av risken att denna offentliga bild av rektorn i hans privata liv kan 

skada skolans offentliga bild, då rektorn även angivit sitt yrke på sin privata 

Facebooksida. Rektorn ska enligt skolan ha brutit mot lojalitetsplikten som ingår i hans 

anställningsavtal. AD beskriver lojalitetsplikten med följande citat. ”Ett grundläggande 

krav är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Vilka krav på lojalitet som är 

rimliga att ställa måste av naturliga skäl variera beroende på bl.a. förhållanden inom 

branschen, den aktuella verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, 

arbetstagarens ställning i företaget och om arbetstagaren på något sätt äventyrat 

arbetsgivarens kund-relationer. ”
5
 AD fann tillslut att det inte funnits saklig grund för att 

säga upp rektorns anställning då inga skriftliga och faktiska direktiv för vad rektorn fick 

                                                             
1
 http://www.youtube.com/watch?v=QUYx59Jkhic&feature=related hämtad 2012-06-12 

2
 http://www.facebook.com/Microsoft hämtad 2012-06-12 

3
 http://www.facebook.com/pages/G%C3%A4vle-kommun/114000248612278 hämtad 2012-06-12 

4
 http://www.facebook.com/uppsalakommun hämtad 2012-06-12 

5
 http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2012/25-12.pdf hämtad 2012-06-13 sid 3 

http://www.youtube.com/watch?v=QUYx59Jkhic&feature=related
http://www.facebook.com/Microsoft
http://www.facebook.com/pages/G%C3%A4vle-kommun/114000248612278
http://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2012/25-12.pdf%20hämtad%202012-06-13
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ha och inte ha i sin privata Facebook, som ska föreställa hans privata liv, inte hans 

professionella fanns. Endast rektorns chefs muntliga tillsägelser som de inte anser dög 

som ett regelverk. Hade skolan haft tydliga riktlinjer för vad dess anställda får och inte 

får lägga upp på sina sociala medier hade denna situation gått att undvika.  

 

Ämnesbakgrund 

Då både privatpersoner och myndigheter kan använda sig av sociala medier är det 

viktigt för myndigheterna att sätta riktlinjer för hur de ska använda sig av av sociala 

medier. Detta så att kommunerna och deras anställda lätt ska kunna arbeta med hjälp av 

dessa utan problem, både via privata konton samt konton i kommunens regi. Då det 

berör hur kommunikationen organiseras inom och utåt från myndigheten så blir ämnet 

relevant med forskningsområdet Medie-och kommunikationsvetenskap med 

inriktningen organisationskommunikation. Den svenska myndigheten E-delegationen 

utvecklade på uppdrag av staten riktlinjer som svenska kommuner kan använda sig av, 

dessa är dock inte obligatoriska för kommunerna att använda sig av och ur det uppstår 

ett problem.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra skillnaderna och likheterna i fyra 

svenska kommuners regelverk eller riktlinjer samt hur de stämmer överens med E-

delegationens riktlinjer med fokus på det kommunikativa och organisatoriska. 

Frågeställningarna som uppsatsen grundar sig på är: 

 Stämmer kommunernas riktlinjer väl överens med E-delegationens? 

 Vilka skillnader finns mellan de fyra kommunernas riktlinjer? 

 Vilka likheter finns mellan de fyra kommunernas riktlinjer?  

 Vilka organisatoriska skillnader finns det bland kommunerna när det 

gäller sociala medier? 

 

 

Avgränsning 

Undersökningen fokuserar på fyra kommuner, Uppsala, Gävle, Karlstad och Sundsvall 

kommun. Dessa fyra kommuner är utvalda på grund av att de är någorlunda jämnstora 

när det gäller befolkningsantal, Uppsala är något större. Kommunerna ligger även 
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utspridda geografiskt med Sundsvall och Gävle i Norrland, Uppsala i Uppland och 

Karlstad i Värmland i söder. Information och riktlinjer är hämtade från deras hemsidor 

och eller via mailkontakt med deras kommunikationsansvariga eller 

kommunikationsavdelningar vid kommunen.  

Då undersökningen endast genomförs på fyra kommuner av de 290 kommuner som 

finns i Sverige så är detta inte en totalundersökning. Undersökningen är istället ett 

stickprov av svenska kommuner. Jag har alltså genomförts ett clusterurval bland de 

svenska kommunerna och valt att fokusera på de fyra utvalda. Endast tre sociala medier 

har valts att fokuseras på också: Facebook, Twitter och bloggar. Detta för att de är tre 

sociala medier som är ytterst populära sociala medier i det svenska samhället.  

 

Metod 

Undersökningsmetoden är en komparativ studie av de fyra kommunerna, följt av en 

jämförelse av kommunerna och E-delegationen. Jämförelsen görs i två steg. Riktlinjerna 

har jag fått tag i via mailkontakt med kommunerna, deras hemsidor samt Sveriges 

Kommuner och Landsting(SKL)’s upplistning av kommuner som har relevanta 

riktlinjer.
6
 Intervjufrågorna besvarades via mail. Frågorna i undersökningen grundar sig 

på uppsatsens frågeställningar och teorikapitlet. Frågorna kan ni läsa i empirikapitlet. 

 

Av de frågor som ska besvaras är endast två intervjufrågor som ställts till 

kommunikationsansvariga vid kommunerna. De andra frågorna är analysfrågor som 

används av mig när jag analyserar och jämför de fyra kommunerna och E-delegationen. 

Ingen av frågorna är flersvarsfrågor. Respondenterna i intervjuerna kan dock utveckla 

sina svar och ge förklaringar. Analysfrågorna har inte heller flersvarsalternativ men 

även de svaren kan utvecklas.  

 

Valet att göra ett stickprov av kommuner istället för en totalundersökning kommer från 

behovet att avgränsa mig och undvika att ta mig vatten över huvudet. Det finns 290 

kommuner i Sverige i dag och att göra en komparativ studie och sammanställa resultatet 

av samtliga kommuner skulle kräva mer tid och arbete än vad det finns tillgängligt för 

en C-uppsats.  

 

                                                             
6
 http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier hämtad 2012-06-

15 

http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier


8 
 

 

Självklart så uppstår viss problematik med att använda sig av den metod och det 

tillvägagångssätt som jag valt. Att göra en analys av endast ett fåtal av de svenska 

kommunerna ger oss inte en bild av hur det ser ut i alla kommunernas riktlinjer och 

regelverk. Det vi får istället är bara en bild av hur det ser ut i dessa kommuner och de 

utgör bara en liten procentdel av alla de svenska kommunerna. Det resultat som vi får ut 

ur denna uppsats behöver inte vara det resultat vi kan se på en nationell nivå. Att göra 

intervjuer via email är inte optimalt heller men samtliga mail mellan mig och 

kontaktpersonerna har formulerats så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd 

mellan mig och respondenterna. Likaså frågorna har lagts fram så tydligt som möjligt.  

 

 

  

Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel finner ni en genomgång av det bakgrundsmaterial som uppsatsen lutar 

sig emot och uppsatsen teori grundar sig på. Nedan följer genomgångar av författarna 

Fisk, Larsson, Heide, Johansson och Simonsson, Watkins och Castells. Information om 

E-delegationens regelverk, vad ett regelverk är, information om de tre största sociala 

medierna idag och deras funktioner samt användningsområden för dem inom både 

extern och intern kommunikation. Efter det följer teoretiska avgränsningar att jobba 

inom för själva undersökningen.  

 

Kommunikation, Fiske och processkolan 

Kommunikation beskrivs av Nationalencyklopedins hemsida som ” överföring 

av information mellan människor, djur, växter eller apparater ”
7
. Det har under 

historiens gång uppstått flertalet läror om vad information egentligen är och hur det 

fungerar under olika studieämnen och skolor. John Fiske säger exempelvis att 

kommunikation är ”Social samverkan med hjälp av meddelanden.”
8
 Fiske tar upp i sin 

bok att det finns två större skolor när det gäller kommunikationsstudier. Den jag har valt 

att här beskriva är den som ser kommunikation som en överföring av meddelanden och 

inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och avkodar meddelandena, hur 

sändarna använder sig av olika kanaler och media för kommunikation. Frågor om 

effektivitet och noggrannhet får fokus och kommunikationen ses som en process genom 

                                                             
7
 http://www.ne.se/kommunikation hämtad 2012-07-16 

8
 John Fiske, Kommunikations teorier en introduktion, Wahlström & Widstrand, 1990 Sid 12 

http://www.ne.se/lang/information/211471
http://www.ne.se/kommunikation
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vilken en person påverkar en annan persons beteende och sinne
9
. Fiske kallar denna 

skola för ”processkolan”.  Den fungerar väl med Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell som vi kommer gå igenom senare. Processkolan lämpar sig väl 

när man diskuterar eller studerar kommunikation från företag och myndigheter, företag 

behöver inte lägga samma fokus på drama och berättande igenom hela meddelandet 

utan kan fokusera på att själva budskapet kommer fram. 

 

 

Organisationskommunikation, Heide, Johansson och Simonsson 

När det gäller Organisationskommunikation så har jag valt att här ta upp hur Heide, 

Johansson och Simonsson diskuterar och ser på ämnet och dess två beståndsdelar i 

boken Kommunikation och Organisation. De berör hur ämnet utvecklats, olika syner på 

både kommunikation och organisation samt hur gränsen mellan internt och extern blir 

suddigare.  

Det har under utvecklingen av organisationskommunikation som ämne dykt upp tankar 

om att det finns en klyfta mellan teori och praktik menar Heide, Johansson och 

Simonsson (Hädanefter kallade H, J & S). Heide själv har diskuterat detta tillsammans 

med Falkheimer i texten Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska 

kommunikatörer som gavs ut 2003. I boken Kommunikation och Organisation som han 

skrivit med Johansson och Simonsson tas ämnet upp än en gång. I denna bok ställer de 

sig mer vid sidan av Kurt Lewins ställningstagande, ”There is nothing so practical as a 

good theory.”
10

 Med detta menar Lewin att allt som fungerar väl i praktiken har en solid 

teoretisk bakgrund att luta sig emot. Exempel kan här hämtas från andra vetenskaper än 

bara kommunikationsvetenskapen. Ta exempelvis när Alexander Fleming introducerade 

penicillin för allmänheten. Fleming grundade sitt recept för medicinen på teorin att 

Penicillium mögel kunde omvandlas till ett fungerande antibiotika
11

. För att 

experimentera med någonting rent praktiskt så måste man ha en teori ryggen som man 

antingen vill bevisa eller motbevisa.  

 

När det gäller själva organisationen så talar H, J & S om hur traditionellt sett 

organisationer har uppfattats som statiska, stabila enheter som även ibland är slutna. 

Med statiska menas att de har en stabil struktur som de fungerar efter och inte förändrar 

om de inte absolut måste. H, J & S menar att denna uppfattning, trots att den är en äldre 
                                                             

9
 Ibid 

10
 Heide, Johansson & Simonsson, Kommunikation och Organisation, 2005, Liber sid 69 

11
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming hämtad 2012-06-28 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
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uppfattning existerar än idag. Oftast hos praktikerna (de som är ute och arbetar på 

arbetsplatsen) men de säger också att denna uppfattning finns hos vissa av teoretikerna, 

de som forskar i ämnet. De finns dock kritiker till denna syn på organisation. Karl E. 

Weick är ett exempel som de använder i sin bok. Weick menar att organisationer 

förändras konstant och att det därför inte är intressant att diskutera själva 

organisationen, Weick menar att det är mer intressant att diskutera 

organisationsprocesser, de ständiga processer som sker konstant. Istället för att lägga 

fokus på byggnader, struktur och resurser etc. så pekar Weick på att organisationer 

består av människor och relationen som existerar mellan människor i en bestämd grupp. 

Relationerna är dessutom enligt Weick aldrig statiska, ”de implicita kontrakten mellan 

personer skrivs om efter varje interaktion."
12

 Med detta menar de att varje gång jag 

exempelvis pratar med någon annan så skrivs det ”kontrakt” som vi har med varandra 

om vår relation om beroende på hur konversationen gick. Weick hävdar dessutom att 

organisationer inte kan existera utan kommunikation. Att utan kommunikationen mellan 

människorna som utgör organisationen så finns den inte, skulle alla de som jobbade på 

Stockholms kommun exempelvis inte kommunicera alls med varandra, via varken mail, 

tal, telefon eller liknande så finns det ingen organisation, bara flera människor som av 

en slump befinner sig på samma ställe.     

 

H, J & S pekar även på en annan uppfattning av kommunikation, den meningsskapande 

synen. Detta är den syn på kommunikation som används av forskare som studerar 

organisationskommunikation ur det tolkande och det kritiska perspektivet. Detta innebär 

att forskarna sätter människors tolkningar i centrum. De menar att det inte finns klara 

betydelser i det budskap du vill skicka som mottagarna sedan lätt kan avtolka och förstå. 

Människor konstruerar själva de meningar och betydelser i meddelanden de tar emot, 

detta bland annat på situation, utbildning, erfarenhet och socialt nätverk för personen. 

Det är denna syn på kommunikation som H, J & S själva lutar sig emot, de försummar 

dock inte andra uppfattningar av kommunikation.  

 

H, J & S talar om att både praktiker och forskare i modern tid beskriver moderna 

organisationer som postbyråkratiska. Detta därför att de ställer nya krav på 

kommunikationen och för att de börjar lämna den modell som de traditionella, mer 

byråkratiska organisationerna byggts runt. Organisationer idag uppstår istället kring i 

                                                             
12

 Heide, Johansson & Simonsson, Kommunikation och Organisation, 2005, Liber sid 70 
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jämförelse mer radikalt nya organisationsformer
13

. Dessa nya organisationsformer 

menar H, J & S beskrivs av att de är i ständiga förändringar, de marknadsanpassar sig, 

fokuserar på lärande, kunskapsintensitet, teamwork och värdebaserat ledarskap för att 

nämna några exempel. Dessa nya organisationer kännetecknas också av ett effektivt 

användande av modern informations- och kommunikationsteknik. De ger de anställda 

mer frihet samt ansvar genom att låta de själva söka den information de behöver till stor 

del, de behöver inte bli matade med information från ledningen, som kan delegera mer 

arbete till enskilda anställda och till team då teamwork också blivit viktigare med dessa 

nya organisationer.  Även flertalet av de mer klassiska organisationerna har anammat 

denna nya organisationsform åtminstone delvis. Flera kommuner använder till exempel 

moderna kommunikationskanaler numera för att nå ut till invånarna i kommunen och 

kommunicera med dem.  

 

H, J & S pekar dock ut att det fortfarande finns flertalet mer klassiska organisationer i 

vårt samhälle. Organisationer som inte kräver det som den nya modellen cirkulerar runt. 

Dessa organisationer menar de utvecklar och tillverkar så pass enkla, standardiserade 

produkter så att det inte behöver konstanta förändringar, moderna snabba 

kommunikationsvägar ut mot kunder och allmänhet. De äldre systemen fungerar 

fortfarande väl och dominerar inom dessa organisationer. H, J & S menar att trots att 

denna nya modell bestående av värdebaserat ledarskap och dialoger framställs som den 

bästa modellen för organisationer att jobba utefter så måste man fråga sig om det är så. 

Är detta en organisationsform som alla organisationer behöver använda sig av? De 

använder sig av jämförelsen mellan en utvecklingsenhet på Ericsson och en 

konsumbutik
14

. Ericsson enheten fungerar bättre med den nya organisationsformen 

medan konsumbutiken lämpar sig mer för den mer traditionella formen. Detta på grund 

av skillnaderna i organisationen syfte och produkt. Ericsson utvecklar 

telekommunikation på en internationell spelplan medan Konsum är en svensk 

matbutikskedja inom Coop koncernen. Medan konsumbutiken klarar sig med endast de 

traditionella kommunikationsvägarna med kunderna och klarar sig med att endast 

ledningen i butiken har kontakt med den större koncernen som sköter kundtjänst och 

marknadsföring åt dem. Ericsson enheten arbetar med uppdrag från ledningen och 

utvecklar nya produkter och tjänster i samarbete med andra enheter som kanske inte ens 

                                                             
13

 Ibid, sid 71 
14

 Ibid, sid 72 
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befinner sig i samma land som enheten i fråga. Då behövs modernare 

kommunikationssätt och andra sätt att jobba på.  

 

H, J & S tar även upp den väldigt tunna och suddiga gränsen mellan intern och extern 

kommunikation och vilken forskningslära de tillhör. Mer traditionellt sett så hörde 

intern kommunikation inom organisationen till organisationskommunikation och extern 

kommunikation hörde till public relationsskolan. De menar dock att det idag är allt färre 

och färre forskare som håller vid gränsen då den blir suddigare och suddigare i takt med 

att kommunikationsmedlen utvecklas och de moderna kommunikationsmediernas 

framfart. Samt hur PR och medarbetarkommunikation kan användas tillsammans för att 

förstärka båda kommunikationstyperna inom ett företag. Som exempel på detta 

använder de sig av en fallstudie gjord av u.s. Forest Service där det illustrerades hur 

medarbetarkommunikation tillsammans med PR kan förstärka båda sidorna av myntet 

genom att sudda ut gränsen och låta de två blandas
15

. Att skicka PR materialet som är 

menat att visa upp externt till de anställda stärker de anställdas identifikation med 

organisationen och gör det lättare för de anställda att representera sin arbetsplats utåt, 

det externa materialet fick en effekt internt. Det externa materialet så som 

personaltidningar, PM och årsberättelser når ofta också ut med en effekt externt också. 

Det interna påverkar det externa och vice versa. De menar att det inte finns någon tydlig 

gräns mellan det interna och det externa i organisationskommunikation idag.  

 

Larsson, intern och extern kommunikation  

Även Larsåke Larsson, professor vid Örebro Universitet tar upp intern och extern 

kommunikation i sin bok Tillämpad kommunikationsvetenskap från 2001. Larsson 

menar att de två kommunikationsgrenarna är allmänt erkända delar av organisationernas 

kommunikation och att de två olika grenarna hör ihop både ämnes- och 

kunskapsmässigt och att detta inte går att komma ifrån.  Larsson säger även att 

”Verksamhetsmässigt är de integrerade i vissa organisationer, medan de delas upp i 

olika enheter på andra håll.”
16

 Han menar också att gränsen mellan intern och extern 

kommunikation inte är självklar, han delar alltså H, J & S’s åsikt om att gränsen mellan 

internt och externt är suddig och svår att tyda. Larsson lutar sina åsikter om detta på Jan 

Strids text internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter från 

1999.  

                                                             
15

 Ibid 
16

 Lars Åke Larsson, Tillmäpad Kommunikationsvetenskap 2:a upplagan, Studentlitteratur, 2001, sid 67 
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Regelverk och Riktlinjer 

Här nedan följer en beskrivning av vad ett regelverk eller en riktlinje är. 

Regelverk och riktlinjer är ett organisatoriskt medel för att hjälpa organisationer 

(företag, föreningar eller myndigheter,) styra sin verksamhet. Regelverken sätts av 

organisationen i fråga och ska hjälpa den och dess anställda i arbetet de önskar 

genomföra, stötta arbetet inom tydligt utsatta ramar. Juristen Andreas Hager menar på 

sin blogg att ”Regelverket skall bara omfatta det som det finns en tydligt beskriven 

process för.”
17

 Hager menar att det är svårt att sätta regelverk för funktioner och 

innehåll, de bör istället fokuseras på tydliga och utpekade processer. Hager menar att en 

process som inte finns har inget regelverk. Relevanta, aktiva lagar ska tas i beaktande 

när ett regelverk sätts samman samt de interna regler och andra styrdokument som finns 

inom organisationen. 

 

En svensk expertgrupp kallad E-delegationen inrättades av Sveriges regering 2009. 

Delegationen utvecklade på uppdrag av staten en samling riktlinjer för hur svenska 

myndigheter kan arbeta med sociala medier. Dessa riktlinjer får sedan svenska 

kommuner ta del av och använda sig av när de utvecklar sina egna regelverk eller 

riktlinjer. Här nedan följer en beskrivning av regelverket och dess innehåll.  

 

Förutom en checklista och ett sammanfattningsstycke så består regelverket av fjorton 

kapitel som går igenom olika faktorer och lagar som spelar in när man som myndighet 

jobbar med sociala medier. Faktorer som krav på funktion och teknik, 

informationssäkerhet, rutiner och resurser. Särskilda regler för sociala medier och 

avtalsförhållanden tas upp, likaså vikten av att tydligt urskilja en avsändare. När det 

gäller lagar diskuteras tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, skadeståndslagen, 

personuppgiftslagen, Sekretess och offentlighetslagen, förvaltningslagen och lagen om 

elektroniska anslagstavlor. Lagarna får väldigt mycket fokus i E-delegationen. 

Riktlinjerna säger att i princip samma rättsregler gäller för sociala medier som när de 

kommunicerar med enskilda individer via e-post och fax eller andra äldre digitala 

medier
18

. Detta för att det kan vara svårt att skilja på de krav som sociala medier har 

från de mer traditionella digitala medierna. Oftast är de dock de samma som gäller. I 

                                                             
17

 http://patientdatajuridik.wordpress.com/2011/12/15/vad-ar-ett-regelverk/ hämtad 2012-07-16 
18

 Myndigheters användning av sociala medier, E-delegationen, 2010-12-30, sid 13 

http://patientdatajuridik.wordpress.com/2011/12/15/vad-ar-ett-regelverk/
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sociala medier ställs större krav på snabbhet och de rättsliga kraven kanske inte alltid 

uppfattas i det höga tempot. Tillämpandet av bestämmelser i sociala medier blir också 

ett mer krävande jobb då mottagarkretsen är större och består av användare vars 

identitet inte alltid är känd. Det säger att innan myndigheten börjar kommunicera inom 

sociala medier bör den göra klart för sig att sociala medier kan bidra till 

kommunikationen med enskilda personer och möta användarens förväntningar. Mediet 

ska även uppfylla informationssäkerhetskrav innan myndigheten kan börja använda sig 

av det
19

. Med detta menas att mediet ska vara säkert nog att använda så att det inte är 

lätt att bryta sig in i det och komma åt sekretesskyddad information. 

 

Myndigheten ska även bedöma de användarvillkor som tecknas mellan myndigheten 

och den som tillgodoser dem med mediet innan det börjar användas. Även villkoren 

som privata användare måste teckna för att kunna använda mediet och därigenom svara 

och kommunicera med myndigheten bör ses över. Myndigheten bör även ta fram tydliga 

riktlinjer och regler för myndighetens egen användning av sociala medier. Riktlinjerna 

säger att allt material som myndigheten publicerar blir deras ansvar under 

tryckfrihetslagen. Myndigheten ska kontrollera så att sekretesskyddat material inte 

publiceras i deras inlägg. Att inläggen arkiveras och bevaras fortlöpande, de ska erbjuda 

service över sina sociala medier enligt förvaltningslagen. Uttalanden som kan uppfattas 

som råd eller upplysningar som kan ge ekonomiska konsekvenser bör inte skrivas i 

sociala medier för att myndigheten ska undvika att bryta mot skadeståndslagen
20

. De får 

inte publicera kränkande personuppgifter eller tillåta besökare av deras medie att göra 

detsamma. Deras medier måste skötas och information lämnas till användarna enligt 

lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.  

 

Riktlinjerna tar även upp information som myndigheten ska lämna på sina sociala 

medier enligt lag. Till dessa hör bland annat myndighetens namn, i vilken utsträckning 

inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare. Vilka uppgifter som inte får 

publiceras och vad myndigheten tilltar för åtgärder om användarna inte följer dessa 

riktlinjer
21

. Myndigheterna bör även se över sina medier kontinuerligt för att förhindra 

dataintrång. Material bör även gallras regelbundet utefter ett gallringsbeslut.  

 

 
                                                             

19
 Ibid sid 18 

20
 Ibid sid 45 

21
 Ibid sid 57 



15 
 

 

 

Sociala medier och internet 

Här nedan följer en beskrivning av vad ett socialt medium är enligt Craig Watkins bok 

the Young and the Digital
22

 och en beskrivning av den kultur som existerar kring 

internet och dess innehåll samt nätverk enligt Manuel Castells bok The Internet 

Galaxy
23

.  

 

Vad är sociala medier egentligen? Sociala medier är digitala 

kommunikationsplattformer förankrade på internet. Nationalencyklopedin.se (NE) 

beskriver det som ett ” samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare 

att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud
24

. Det finns 

ingen exakt källa angående när uttrycket myntades och dök upp för första gången. 

Flertalet profiler inom IT branschen strider om rätten att kalla sig de sociala mediernas 

fader. Artikeln Who coined ’social media?’ Web pioneers compete for credit
25

, från 

tidningen Forbes hemsida tar upp fyra olika personer inom IT och mediebranschen som 

påstår sig ha myntat begreppet. I artikeln fastslår de att det tidigaste tillfället där 

uttrycket används som finns i källarkiven Nexis och Factiva är från 1997 och i den 

artikeln krediteras Ted Leonsis, som på den tiden höll en chefsroll på America Online 

(AOL), en av USAs största internet leverantörer. I artikeln säger Leonsis följande om 

sin syn på myntandet av begreppet. “We started to talk about ‘social media,’ this idea 

that AOL was this mashup of technology and communications and media itself,” he 

says. “If it really mattered, I’m sure we could find a deck somewhere [from that period] 

that talked about social networking and social media. But what does it matter?”
26

 Detta 

stämmer hyfsat väl med vad Watkins säger i sin bok. Watkins säger att iden med sociala 

medier har för att använda ett direkt citat ”Percolating in Silicon Walley for years”
27

.  

 

Watkins skriver att idéerna med sociala medier, att skapa webbsidor där användarna kan 

kommunicera och agera socialt. Har diskuterats och existerat sedan slutet på nittiotalet 

(ungefär samma tidpunkt som nämns i Forbesartikeln.) Watkins påpekar att de sociala 

                                                             
22

 Watkins, The young and the digital, Beacon press, 2009 
23

 Castells, The internet galaxy, 2003, Oxford University Press. 
24

 http://www.ne.se/sociala-medier Hämtad 2012-05-13  hämtad 2012-06-19  
25

 http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2010/12/09/who-coined-social-media-web-pioneers-
compete-for-credit/ Hämtad 2012-06-22 
26

 Ibid hämtad 2012-06-22 
27

 Watkins, The young and the digital, Beacon press, 2009 sid 12 i introduktionen. 

http://www.ne.se/sociala-medier%20Hämtad%202012-05-13
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medierna började slå igenom 2003, när Tom Anderson och Chris DeWolfe släppte det 

sociala mediet MySpace i beta form.  

 

Sociala medier grundar sig på att låta användarna styra över innehållet. Att ge 

användarna funktioner de vill ha och sedan låta de själva styra hur funktionerna 

används. MySpace samlade flertalet funktioner som tidigare äldre sociala medier använt 

sig av.  

Genom att samla alla dessa funktioner på en sida samlade de folk med flertalet olika 

intressen och från olika subkulturer på en och samma sida istället för att ha 

fotointresserade på ett socialt medium som fokuserar på foto och så vidare. MySpace 

fick på detta vis ett större medlemsantal.  

 

Watkins har även med ett citat från ena Myspacegrundaren, Chris DeWolfe där han 

förklarar grund iden bakom MySpace. ”People are starting to understand that the holy 

grail of the Internet is community; the real potential for the Internet that we were talking 

about 10 years ago is just now beginning to materialize.”
28

 Här kan vi se att likt med 

Forbes artikeln så pekar både Watkins samt Dewolfe och Anderson på att sociala 

medier föddes någonstans omkring mitten-slutet på 90talet. Dewolfe och Anderson var 

bara först med att utföra konceptet i praktiken och med alla de funktioner som vi redan 

berört, de var först med att gå med vinst på det. 

 

Varför använder vi sociala medier? 

Varför använder vi oss då av de sociala medierna? Vi har redan berört att grunden i 

sociala medier är användarnas förmåga att styra sitt innehåll samt kommunicera med 

andra människor i real tid. Sociala medier kan innehålla flertalet funktioner som 

användarna kan använda sig av. Några exempel som vi redan tagit upp är att lämna 

kommentarer, skicka meddelanden och mail, chatta, dela och kommentera bilder, video 

och musik. Watkins säger att ungdomar använder sig av sociala medier för att utöka 

eller ersätta sociala möten människor emellan, utbilda sig, nätverka och underhålla sig 

själva. Watkins säger att fastän vi oftast checkar in online i vår ensamhet så är det 

nästan aldrig för att vara ensamma, oftast så gör man det för att kommunicera med 

någon i någon form. Watkins säger”Among the teens and young adults that we talk to, 

time spent in front of a computer screen is rarely, if ever, considered time spent alone. 

Rather, the engagement with technology is viewed as an opportunity to connect with 

                                                             
28

 Ibid 
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friends,”
29

 Detta går emot tanken att genom att spendera mer tid framför datorn och det 

digitala så blir vi mindre sociala människor som bland annat Ray Oldenburg 

förespråkar
30

. 

 

 Det som istället har skett, menar Watkins är ett skifte i kulturen, i takt med att 

teknologin och medierna har utvecklats så har även våra kulturella definitioner av vad 

som är socialt skiftat. Socialt umgänge mäts inte längre endast i möten ansikte mot 

ansikte utan i all form av kommunikation som sker mellan två människor. Vi har flyttat 

vårt sociala umgänge delvis till det digitala planet, företagen och myndigheterna har 

sedan följt oss in på de sociala medierna. I likhet med hur vi kommunicerar med 

varandra över de sociala medierna så kan även företag och myndigheter använda dem 

på samma sätt, för att skapa och uppehålla kommunikationskanaler med sina kunder 

eller allmänheten. Då det finns flera olika sociala medier så finns det även flera olika 

sätt som de kan kommunicera med sina kunder beroende på vilka funktioner mediet 

tillåter. Som redan nämnts kommer vi att avgränsa oss till tre större sociala medier. 

Dessa medier är Facebook, Twitter och bloggar. Dessa tre medier är stora och populära 

kommunikationsplattformer för privatpersoner och företag och myndigheter idag. 

Flertalet myndigheter som exempelvis har bloggar och flertalet politiker finns på 

Twitter och Facebook exempelvis Vänsterpartiets förre partiledare Lars Ohly
31

.  

 

Här nedan följer beskrivningar av de tre medierna samt vilka funktioner de tillåter både 

privatpersoner och myndigheter att använda sig av för att kommunicera med varandra.  

 

Facebook      

Facebook är för närvarande det största sociala mediet och används av 901 miljoner 

användare, detta rapporterat så sent som april 2012, källan för denna information är 

Facebook själva och bör därför tas med en nypa salt.
32

 Facebook fungerar på det sättet 

att man som privatperson registrerar ett konto där man sedan kan söka upp gamla eller 

nuvarande kamrater och ”bli vän” med dem i nätverket. Detta genom att du kan söka 

dem via namn, intressen, arbete eller skola ifall de har angivit sådant på sin profil. Man 

är alltså inte medlem i det stora kollektiva nätverket som är facebook per automatik utan 

                                                             
29

 Ibid sid 19 i introduktionen 
30

 Ibid 
31

 http://www.facebook.com/lars.ohly.5 hämtad 2012-06-27 
32

 http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2403410,00.asp Hämtad 2012-06-27 
 

http://www.facebook.com/lars.ohly.5
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man är snarare en kugge i maskineriet. Som skapar egna nätverk runt sig själv. Dessa 

nätverk utgör sedan det stora facebook nätverket. Man ser sedan på sin startsida ett 

nyhetsflöde från ens vänner och grupper, sidor och nätverk man tillhör som innehåller 

deras uppdateringar så att man själv håller sig uppdaterad. Via nyhetsflödet kan man 

sedan kommunicera med sina vänner och även ladda upp bilder och filmklipp att dela 

med sina vänner.  Facebooks grundare Mark Zuckerburg skapade den första versionen 

av Facebook, Facemash. Som en sida där bilder på två studenter på Harvard hamnade 

bredvid varandra och man sedan röstade på vilken som var snyggast. Det som skulle bli 

det moderna Facebook dök upp redan nästa år som en sida där studenter vid Harvard 

kunde komma samman och knyta kontakter och hålla kontakten under lov och efter att 

de slutat på skolan. Det Facebook vi ser idag är en utveckling av detta. Där folk numera 

kommunicerar inte bara med sina skolkamrater, utan även med arbetskamrater, företag 

och liknande. Högskolan i Gävle håller även kursen upplevelseekonomi helt över 

Facebook.  

 

Twitter   

Twitter är det som ofta anses vara det näst största sociala mediet. Mediet har dock inte 

slagit igenom på samma sätt i Sverige som det har gjort i USA där det är otroligt 

populärt. Twitter är ursprungligen utformat utefter idén att kunna SMS:a till slutna 

grupper. Twitter grundades i mitten på 2000-talet av Evan Williams och dennes 

dåvarande företag Odeo.
33

 Williams har även varit med i den sociala mediebranschen 

tidigare då han också var med och grundande blogg-plattformen Blogger.  

 

Twitter fungerar på det sättet att istället för att ha vänner så har man followers 

(följeslagare). Dessa followers är de enda tweets (inlägg) som man ser i sin tidslinje 

förutom direkt meddelanden. Och de ser endast sina followers tweets och 

direktmeddelanden man får i sina tidslinjer. Om ett tweet utvecklas till en 

diskussionstråd så måste man trycka på original tweetet för att sedan se alla möjliga 

svar eller relaterade tweets. Tweets kan dock endast vara 140 tecken inklusive punkter, 

komman och mellanslag. Detta skapar då kravet att vara så konkret och kortfattad som 

möjligt. Twitter har därför kallats en microblogg, då man likt på en blogg berättar om 

sin dag eller händelser som sker runt omkring en eller ute i världen. Om än i kortfattad 

form. Twitter är flitigt använt av musiker och skådisar då det i likhet med sms lätt kan 

                                                             
33

 http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter Hämtad 2012-06-24 
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skrivas i en telefon med mobilt internet och de kan därför lätt uppdatera sina tweets och 

sprida information till sina followers.  

 

Twitter använder sig av så kallade hastaggar (man kan likna dem vid ett elektroniskt 

register) för att organisera folks tweets. Taggarna används för att skapa struktur och 

omvandla tweets till diskussionstrådar. De knyter ihop alla tweets som använder 

hashtaggen. Exempelvis så om man ser på en TV serie och vill kommentera det senaste 

avsnittet så kan man avsluta ditt tweet med en hashtag, påbörja taggen med # och fylla i 

med namnet på TV-serien utan mellanslag (exempelvis #Nyheterna). Låt oss anta att jag 

tittar på TV programmet Idol. Vill jag kommentera så kan jag då twittra och avsluta 

med #Idol2012. Detta gör så att alla andra som twittrar och kan trycka på hashtaggen 

och se samtliga tweets som använt sig av taggen i kronologisk ordning. Film och bilder 

kan inte laddas upp direkt i Twitter förutom användarens visningsbild. Vill man lägga 

upp en bild eller video i Twitter presenteras den som en länk som man sedan får trycka 

på om man vill se innehållet, detta expanderar tweetet för att visa innehållet eller 

skickar en vidare till var än det ligger lagrat. Det finns även funktioner med vilken du 

kan koppla ihop Twitter med exempelvis en hemsida eller blogg.  

 

Bloggar 

Bloggar är ett av de äldsta sociala medierna på nätet. De första bloggarna dök upp redan 

på 90-talet och var en produkt av webbprogrammerare som utvecklade sett att uppdatera 

hemsidor utan någon egentlig kunskap inom HMTL och FTP kodning, vilket tidigare 

var ett måste för att kunna publicera någonting på nätet. I en blogg är allt sådant redan 

färdigprogrammerat och användaren behöver endast skriva den relevanta texten. 

Bloggar har på grund av sin lätthet att sköta blivit otroligt populärt och flertalet tjänster 

existerar som låter en privatperson eller företag skapa en blogg och sen bara behöva 

sköta uppdateringen av innehåll. Privatpersoner använder till större del bloggar som en 

form av elektroniska dagböcker men i takt med att bloggarna blivit mer etablerade som 

medium har även specifika genrebloggar dykt upp. Exempel på detta är bildbloggar. 

Bloggar som samlar bilder, antingen drivna professionellt av fotografer/hobbyfotografer 

som en digital portfolio. Andra former av bildbloggar är samlingsbloggar, dessa samlar 

bilder från över hela nätet, oftast har sådana ett humoristiskt syfte och samlar på roliga 
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bilder av exempelvis djur, stillbilder ur filmer och serier eller liknande. Exempel på 

sådana bloggar är Memebase.com
34

, 9gag.com
35

 och totallylookslike.com
36

. 

 

Då bloggar är så pass lätta att uppdatera blir det ett väldigt lättanvänt medium för 

företag som kan använda dem både externt och internt. Interna bloggar kan ligga på 

företagets intranät och användas för att uppdatera de anställda om nyheter och händelser 

på arbetsplatsen medan en extern blogg kan antingen vara en del i hemsidan eller länkas 

från sidan. På den kan man uppdatera kunder och eventuella kunder med externa 

nyheter, erbjudanden, tävlingar och ta emot samt svara på frågor.   

 

Då det finns så många olika tjänster som erbjuder möjligheten att driva en blogg är det 

svårt att skriva en fullständig genomgång över alla olika funktioner som finns 

tillgängliga.  Den mest simpla och basiska funktionen en blogg har är att lätt kunna 

uppdateras med text och bildbaserade uppdateringar och inlägg. Med smartphonens 

framfart kan man nu även uppdatera en blogg snabbt via mobilen. En annan 

grundfunktion i en blogg är att kunna kommentera inlägg. På detta vis kan utgivaren 

och läsaren föra dialog vilket kan utveckla innehållet i bloggen. Likt med hemsidor kan 

man anpassa bloggens utseende och design. Du kan även lägga till widgets i stil med de 

vi berörde i twitter stycket. Knappar som länkar vidare till utgivaren på andra sociala 

medier, klockor, en räknare som räknar hu många som besöker bloggen. Alla dessa är 

exempel på funktioner som finns i bloggar.  

 

Användningsområden, internt och externt 

Vi har redan gått igenom intern och extern kommunikation tidigare i uppsatsen. I detta 

stycke går vi igenom vilka användningsområden det finns sociala medier kan användas 

på inom extern och intern kommunikation. Efter detta följer även en genomgång av 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 

 

 Till Intern kommunikation räknas bland annat personaltidningar, interna nyhetsbrev, 

frågor och svar och information från ledningen. Till extern kommunikation räknas 

reklam, nyheter och nyhetsbrev, att kunna ta emot kunders frågor och ge svar. Du kan 

även genomföra kundundersökningar via sociala medier. Vissa former av 

användningsområden passar bättre för vissa sociala medier. Twitter lämpar sig mer för 
                                                             

34
 www.memebase.com hämtad 2012-06-28 
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 www.9gag.com hämtad 2012-06-28 
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http://www.totallylookslike.com/
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extern kommunikation än intern kommunikation, detta därför att det är tämligen svårt 

att dölja information som är menad att vara intern på Twitter. Det är även svårt att dölja 

tweets så att endast selektivt utvalda kan se dem, skulle jag råka stapla in på en persons 

Twitterkonto så ser jag de tweets han eller hon gjort. Facebook och bloggar är mer 

lämpade för intern kommunikation då man kan skapa privata grupper inom Facebook 

där endast medlemmarna kan se innehållet, bloggar kan även läggas upp på intranät på 

företag vilket förhindrar folk utifrån företaget att se dem. Användningsområdena ser 

alltså ut så här: 

 

Intern kommunikation: Nyhetsbrev, problem (felanmälan), ytterligare nyheter, frågor 

och svar, information från ledningen. 

 

Extern kommunikation: Reklam, nyheter/nyhetsbrev, kundfrågor och svar, 

kundundersökningar. 

     

Att kommunicera med folk med hjälp av sociala medier fungerar i teorin som när man 

kommunicerar med dem via andra medier. Avsändaren sänder eller publicerar 

information/kommunikation som sedan sänds ut till de respondenter som finns 

tillgängliga. I de sociala medierna ha de traditionella respondenterna som exempelvis 

den vars telefonnummer man ringer till eller de som har tillgång till den TV kanal man 

sänder på ersatts med de man har som sina vänner på det sociala nätverket eller andra 

användare. Likt de mer traditionella medierna så försöker man undvika att ens 

meddelande och budskap ska misstolkas av mottagaren. Effektivitet eftersträvas. Till vis 

del kan vi därför applicera Shannon och Weavers kommunikationsmodell på sociala 

medier. Shannon och Weavers kommunikationsmodell togs fram under andra 

världskriget med syfte att effektivisera kommunikationen. Modellen är baserad på de 

kommunikationskanaler som fanns på den tiden, de vill säja telefonkablar och 

radiovågor och till vis del tidiga TV apparater. Modellen har ett antal år på nacken men 

kan fortfarande appliceras på moderna medier. 

 

Modellen presenterar kommunikation som en enkel, linjär process. Det är på grund av 

denna enkelhet som den har fått så pass många efterföljare. I samma veva har dock 

enkelheten och dess linjära natur gett den många kritiker. Modellen är ganska enkel att 

förstå redan när man ser den första gången. Det ses tydligt att dem varit ute efter 

enkelhet och lineraritet. Modellen kan ses här i figur 1. 
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En lättare illustration av Shannon och Weavers modell. 

 

Källan ses som den som bestämmer vilket meddelande som ska skickas, beslutsfattaren. 

Det utvalda meddelandet formas sedan av sändaren om till en signal som sänds genom 

en kanal (ett medie eller liknande) till mottagaren. För telefonen är kanalen ledning 

exempelvis. På Facebook är det kommentarer och uppdateringar. Skulle jag prata med 

en person ansikte mot ansikte är jag källan, min mun sändaren och luften mina ord 

färdas över kanalen och personen jag pratar meds öra skulle agera mottagare. Personen 

som pratat med mig blir då destinationen.  

Under tiden som signalen passerar mellan sändaren och mottagaren måste den ta sig 

igenom bruset. ”Brus är allt som läggs till signalen mellan sändningen och 

mottagningen och som inte avsetts av källan. Detta kan vara ljudförvrägning eller 

knaster på en telefonledning”
37

. Andra exempel på brus är myrornas krig på Tv:n eller 

att ens inlägg på Facebook försvinner bland mina vänners uppdateringar.  

 

När det gäller de sociala medierna så är källan för allt som publiceras privatpersonen 

eller i vårt fall kommunen, det är där som besluten tas om vilken information man vill 

sprida till destinationen. Sändaren blir sedan det konto man har på det utvalda sociala 

mediet, eller i bloggens fall den blogg man använder. Det är ifrån sändaren som källans 

meddelande skickas ut. Meddelandet i sig blir en signal som använder mediet som kanal 

att färdas i.    

 

Teoretiska avgränsningar 

De teoretiska avgränsningar vi kommer jobba utefter är de följande: 

 Kommunikation är en process där avsändaren kodar ett meddelande som 

mottagaren sedan avkodar, avsändaren hoppas därigenom påverka mottagarens 

tankegångar, genom dessa meddelanden utvecklas och förändras vår sociala 

                                                             
37

 Ibid sid 19 
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samverkan. Ju effektivare meddelande desto lättare att koda och avkoda och då 

undvika bruset. (Fiske, processkolan och Shannon och Weaver).   

 Det finns olika organisationsformer och typer av organisationer i vårt samhälle, 

de som använder modernare kommunikationsformer för att det behövs inom 

deras sektor av arbete, och de som fortfarande kan använda sig endast av mer 

traditionella medier då deras arbetssektor inte kräver större ansträngning när det 

gäller kommunikation. (H, J & S)  

 Organisationer befinner sig i konstant förändring, olika organisationer och 

organisationsformer befinner sig i olika organisationsprocesser. (H, J & S) 

 

 

 
 
 

Empiri och resultat 

I detta kapitel redovisas jämförelsen som studien bestått av. Inledningsvis så kommer 

jag att lista upp de frågor som studien bestått av och som använts för att få fram 

resultaten ur kommunernas riktlinjer. Frågorna är framtagna utefter uppsatsens 

frågeställningar och de teoretiska avgränsningarna samt E-delegationens riktlinjer från 

tidigare kapitel. Efter detta följer allmän information om de fyra utvalda kommunerna 

för att ge läsarna en bild av vilka kommuner det är som jag har valt att jämföra. Data för 

undersökningen är samlat under strukturerad form genom mailkonversation med de 

olika kommunernas kommunikations/press/kontakt ansvariga och genom 

genomläsningar av riktlinjerna som de sedan skickat mig eller gett mig tillgång till. 

Efter detta följer en allmän genomgång av frågorna och vilka svar jag har fått fram från 

att analysera de olika riktlinjerna och regelverken. Detta för att sedan kunna göra en 

jämförelse av resultatet mellan de fyra kommunerna och sedan E-delegationens 

riktlinjer, vars innehåll vi gick igenom i Teorikapitlet under rubriken Regelverk och 

riktlinjer.    

 

Frågorna 

Frågorna som använts i undersökningen är de följande: 

1. Finns det en eller flera anställda som har att arbeta med sociala medier 

bland sina arbetsuppgifter? 
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2. Har kommunerna förlagt arbetet med sociala medier vid en specifik 

avdelning eller förvaltning? 

3. Berörs svenska lagar? 

4. Existerar någon form av kommunikationsstrategi?  

5. Berörs både extern och intern kommunikation eller läggs fokus på en 

specifik kommunikationstyp? 

6. Existerar det i regelverket ett tydligt mål eller syfte? 

7. Tar regelverken upp vikten av att ha en tydlig avsändare? 

8. Berörs avtalsförhållanden i regelverket? 

Frågorna är framtagna så att de ska kunna spegla teorin som arbetet grundar sig på och 

så att uppsatsens frågeställningar besvaras. De ska även ge en bild av de fyra 

kommunernas riktlinjer eller regelverk så vi kan se skillnader och likheter emellan de 

fyra. Efter den jämförelsen så kommer de fyra kommunerna jämföras med E-

delegationen för att se hur bra de fyra kommunernas riktlinjer synkar med de riktlinjer 

vi använder som basis. Frågornas svar är tänkta som positiva och negativa svar eller helt 

vanliga JA eller NEJ, dock förväntar jag mig att det kommer bli kortare utlägg kring 

varje fråga med målet att få fram ett ja eller nej. Fråga 1 och 5 ställs via mailintervju till 

kommunikations eller pressansvariga vid de fyra kommunerna. De övriga frågorna har 

använts av mig själv när jag läst igenom riktlinjerna för att analysera innehållet.  

 

Gävle kommun: Gävle kommun är den största kommunen i landskapet Gästrikland och 

ligger utefter kusten vid Gävlebukten. Kommunen är en gammal arbetarkommun och 

flertalet större industrier har haft fäste i kommunen. Kommunen har ett femsidigt 

regelverk för användande av sociala medier med en bilaga på ytterligare fem sidor. 

Dessa antogs i februari 2011
38

. Av Sveriges 290 kommuner är Gävle den 17e 

folkrikaste i landet med en befolkningsmängd på 95 625, detta enligt en undersökning 

gjord av Statistiska Centralbyrån 2011
39

. 

 

Sundsvall kommun: Sundsvall kommun ligger i Medelpad i Västernorrlands län och är 

den största kommunen i länet. Centralorten Sundsvall ligger ute vid kusten mot 

Bottenhavet och är en gammal arbetar och industristad. Något som präglat kommunens 

                                                             
38

 Riktlinjer sociala medier, Gävle kommun, kommunkoncern februari 2011 
39

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx Hämtad 2012-07-25 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx
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historia. Sundsvalls riktlinjedokument över sociala medier är två sidor långt och antogs 

2010-12-06
40

. Sundsvall är sedan 2011 den 16e mest befolkade kommunen i Sverige
41

.  

 

Karlstad kommun: Karlstad kommun är den största kommunen i Värmland i 

Värmlands län. Kommunens centralort är Karlstad som även är länets största stad. 

Kommunen har ett förflutet kring Karlstads historia som handelsstad från vikingatiden. 

I modern tid har kommunen rört sig mer mot industri och högre utbildning, med flertalet 

industrier i kommunen och ett universitet i centralorten. Kommunens regelverk är åtta 

sidor långt. Karlstad är Sveriges 21a mest befolkade kommun
42

. Värt att notera är att 

Karlstads dokument inte är klubbat som ett politiskt beslut, det är istället fastslaget av 

informationschefen på delegation. 

 

Uppsala kommun: Uppsala kommun är den största kommunen i Uppland och i 

Uppsala län. Centralort är Uppsala och kommunen är känd som en akademikerkommun 

då nordens äldsta universitet ligger i centralorten. Dock har Uppsala även präglats av 

industrier. Kommunens regelverk för sociala medier är 14 sidor långt. Uppsala är 

Sveriges fjärde största kommun när det kommer till befolkning
43

. 

 

De fyra kommunerna valdes ut för att de har ungefär lika stor befolkningsstorlek, 

Uppsala har den största befolkningen med omkring 339 401 invånare. Detta val gjordes 

så att kommunerna kunde förutsättas ha ungefär samma möjligheter finansiellt och 

personalmässigt när det gäller att jobba med kommunikationsfrågor och sociala medier. 

Mindre kommuner har inte alltid samma förutsättningar som en större kommun men 

självklart lämnar jag det öppet att det finns mindre kommuner som har det. Karlstad, 

Gävle och Sundsvall har profilerats mer som arbetar och industrikommuner än Uppsala, 

som är mer känd för sitt Universitet. Uppsala kommun har också haft industrier 

etablerade inom kommunens gränser under historiens gång och än idag finns industrier 

belagda i kommunen, universitet har dock varit en av staden och kommunens största 

skyltar utåt mot omvärlden. Det finns även universitet och högskolor i Sundsvall, 

Karlstad och Gävle men dessa är yngre än Uppsala universitet och har inte präglat sina 

kommuner på samma sätt. Finns det därför någon synbar skillnad mellan 

akademikerstaden Uppsala och de tre arbetarstäderna?    

                                                             
40

 Sundsvalls Kommun, Strategier och riktlinjer för sociala medier, 2010-12-06 
41

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx Hämtad 2012-07-25 
42

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx Hämtad 2012-07-25 
43

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx Hämtad 2012-07-25 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx
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Undersökningen 

Här nedan följer själva undersökningen. Först följer de två frågor som ställts till 

kommunernas kommunikationsansvariga. Efter det så följer de frågor som använts av 

mig själv i analysen.   

 

Finns det en eller flera anställda som har att arbeta med sociala medier bland sina 

arbetsuppgifter? 

 

Genom intervjun med Åsa Östman vid Sundsvalls kommun så får vi veta att de inte har 

någon anställd som har ansvar för de sociala medierna som en av sina specifika 

arbetsuppgifter. I skrivande stund så utbildar de dock ett ospecificerat antal anställda i 

att använda sociala medier så att de sedan kan utveckla underlag för kommande arbete 

med sociala medier i kommunen. För tillfället säger hon att förvaltningscheferna 

uppdragslägger det varje gång det behövs men att det inte finns specificerat hos någon 

speciell.  

 

 

Genom intervjun med Gävle kommuns marknadsansvariga Veronica Bångfeldt har vi 

fått veta att det är Veronica Bångfeldt som har det övergripande strategiska ansvaret för 

användandet av sociala medier vid Gävle kommun. Utöver henne finns det ett antal 

webredaktörer ute på varje förvaltning som sköter själva det operativa arbetet i 

samarbete med Veronica som sköter själva planerandet och styrandet. Gävle kommun 

har alltså en anställd som jobbar med sociala medier.  

 

Emma Kraft, kommunikatör på Informationsenheten på Karlstad Kommun säger att det 

för tillfället är hon som är ansvarig för användandet av sociala medier i intervjun med 

henne. Hon agerar huvudredaktör för de sociala medierna samt kommunens hemsida 

och hon arbetar i samarbete med de vanliga informatörerna ute på förvaltningarna när 

det kommer till att uppdatera sociala medier. Det är dock Emma som har överliggande 

ansvar. Dessa resultat har framkommit ur en mail intervju.  

 

Lena Jansson, Informationschef vid Uppsala Kommun säger att de har en medarbetare 

som har det strategiska ansvaret för utvecklingen av sociala medier.  
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Har kommunerna förlagt arbetet med sociala medier vid en specifik avdelning 

eller förvaltning? 

Som vi redan sagt i en tidigare fråga så är det olika anställda på Sundsvalls kommun 

som får tillåtelse av förvaltningschefen på sin förvaltning att uppdatera och sköta de 

sociala medierna. Detta innebär att arbetet med sociala medier inte ligger förlagt på en 

specifik förvaltning utan det finns utspritt på samtliga förvaltningar.  

 

Veronica Bångfeldt på Gävle kommun och som är ansvarig för användandet av sociala 

medier på Gävle kommun är förlagd på Kommunledningskontoret, kommunens centrala 

förvaltning.            

 

Emma Kraft, som har överliggande ansvar för sociala medier vid Karlstad kommun är 

förlagd på Informationsenheten. Utöver henne finns kommunikatörer och informatörer 

ute på varje förvaltning som hon samordnar.  

På Uppsala kommun är de medarbetare på kommunen som har ansvar för sociala 

medier förlagda på enheten för strategisk information som ligger under 

kommunledningskontoret.                                

 

Här nedan följer frågorna som använts i min självständiga analys. 

 

Tas svenska lagar upp? 

Sundsvalls kommun tar på sida två i sina riktlinjer för användande av sociala medier 

upp personuppgiftslagen (PUL). Sekretessfrågor och arkivering tas också upp men 

sekretess och arkiveringslagen i sig berörs inte. PUL är den enda lagen som berörs vid 

namn.  

 

Gäve kommun tar endast upp två lagar vid namn i sitt regelverk. Den första är även här 

PUL. Gävle motiverar att ta upp PUL med att kommunen vill undvika situationer där 

kommunen kan ställas inför rätta om PUL missbrukas på ett av deras medier, 

exempelvis att en persons personliga uppgifter används för att kränka eller hota en 

person. ”Om brottsligt material förekommer på en Facebook sida så kan detta leda till 
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att organisationen ställs till svars och kan bli skadeståndsskyldig.
44

”Den andra lagen är 

Yttrandefrihetsgrundlagen.  

 

Flertalet svenska lagar tas upp i Karlstads riktlinjer, de tar upp i följande ordning, 

tryckfrihetsförordningen, Offentlighets och sekretesslagen, förvaltningslagen och 

serviceskyldigheten, yttrandefrihetsgrundlagen, PUL och lagen om elektroniska 

anslagstavlor
45

. PUL, förvaltningslagen, lagen om elektroniska anslagstavlor och 

tryckfrihetsförordningen finns även med i E-delegationen
46

.   

 

Uppsala kommun tar i sina riktlinjer upp PUL och upphovsrättslagen men även 

sekretessbelagda uppgifter tas upp utan att namnge själva lagen. Av de två lagarna som 

tas upp är det PUL som får störst utrymme i texten.  

   

Existerar någon form av kommunikationsstrategi?  

Sundsvalls riktlinjer är innehåller en strategi för hur de ska uppnå de mål som de har 

satt i riktlinjerna. Strategin består av fyra nivåer och de uppmanar den anställda som ska 

använda det sociala mediet att göra ett val av nivå innan han eller hon börjar jobba, alla 

nivåer inkluderar då också de föregående.  Nivå 1 består av att göra det lätt att sprida 

kommunens innehåll, genom att använda snabbknappar ger de läsarna möjligheten att 

dela med sig av inlägg de finner intressanta på sina personliga sidor, detta ger en ökad 

chans att kommunens inlägg sprids och fler läser dem. Nivå 2 är att ta reda på vad folk 

skriver om kommunen. Med detta menar de att göra research om var och vad folk 

skriver om kommunen, i vilka medier diskuteras kommunen och dess verksamhet. Detta 

vill de sedan använda som bakgrundsmaterial när de jobbar med att förbättra 

kommunens tjänster och service. Den tredje nivån heter Delta i konversationen. Denna 

nivå innebär att de ska delta i och driva konversationer med läsarna via medierna, helt 

enkelt upprätthålla kommunikation, svara när man blir tilltalad och delge rätt 

information. Den fjärde och sista nivån heter skapa egna sociala mediekanaler. Denna 

nivå innebär att anställda skapar nya kanaler som bloggar, Facebooksidor etc för att nå 

ut med meddelanden. De påpekar dock att det är viktigt att ha ett tydligt syfte och 

meddelande att sända samt att det tydligt ska framgå att det är kommunen som är 

avsändaren.  

 
                                                             

44
 Riktlinjer sociala medier, Gävle kommun, kommunkoncern februari 2011 sid3 

45
 Karlstad kommun, Strategi och riktlinjer sociala medier, 2010-0713 sid 10-12 

46
 E-delegationen, Myndigheters användande av sociala medier, 2010-12-30 
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På Gävle kommuns regelverks andra sida finns en checkpunktslista över vilka steg som 

ska tas när man jobbar med sociala medier
47

. Listan saknar titeln strategi men är det 

närmsta Gävle kommun kommer en strategi i sitt regelverk.  

 

Karlstads riktlinjer börjar med en strategi för hur de ska jobba med sociala medier, 

strategin finns på sida 3-5
48

 i deras riktlinjer och innehåller fyra punkter varav punkt tre 

har fyra underpunkter. De fyra punkterna är nya kommunikationsmönster, vad är sociala 

medier? Karlstads kommuns strategi (Underpunkter omvärldsbevakning, 

kommunikation och marknadsföring, kriskommunikation och medborgardialog). Den 

sista punkten är var ska Karlstad kommun finnas med?  

 

Uppsala kommun saknar också en titulerad strategi inuti sina riktlinjer.  

 

Berörs både extern och intern kommunikation? 

Sundsvalls kommuns riktlinjer berör endast sociala medier ur hur de kan användas för 

extern kommunikation. I hela riktlinjedokumentet benämns inte möjligheterna att 

använda sociala medier internt en enda gång. Fokusen ligger helt på extern 

kommunikation.  

 

Gävles regelverk fokuserar också endast på extern kommunikation. Det nämner att all 

kommunikation bör och ska starta internt men fokusen i regelverket ligger på extern 

kommunikation.  

 

Även Karlstads regelverk fokuserar på extern kommunikation.  

 

Uppsala kommun tar upp hur sociala medier kan användas för både intern och extern 

kommunikation. Hur de kan användas för att kommunicera med kommunens invånare 

samt hur de kan använda medierna som samlingsplatser inom arbetsplatsen, de kallar 

dessa för samarbetsrum
49

.   

 

Existerar det i regelverket ett tydligt mål eller syfte? 

Sundsvalls kommuns riktlinjer har följande syfte citerat här:  

”Syfte 
                                                             

47
 Riktlinjer sociala medier, Gävle kommun, kommunkoncern februari 2011 sid 2 

48
 Karlstad kommun, Strategi och riktlinjer sociala medier, 2010-0713 sid 3-5 

49
 Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun, 2012-03-07 sid 12 
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Sundsvalls kommun använder sociala medier för att: 

• Skapa förtroende och relationer genom dialog 

• Förbättra vår service”
50

 

 

Sundsvall har även ett överliggande mål med sitt användande av sociala medier. Deras 

mål är att kommunen ska vara bäst i Sverige på kommunikation år 2014. Detta går 

också att finna på sida 1 i deras riktlinjer
51

.  

 

Gävle kommuns regelverk säger på första sidan i inledningsstycket att riktlinjerna finns 

till för att kvalitetssäkra kommunens kommunikation på sociala medier
52

. Detta för att 

arbetet enligt kommunens vision (Vision 2025) ska kunna genomföras. Detta räknas 

dock inte som ett syfte för användandet av sociala medier utan endast som syftet för 

riktlinjernas existens. Ett tydligt mål finns inte i dokumentet.   

 

Karlstad kommuns riktlinjer innehåller inget större syfte eller mål. På sida fyra
53

 listar 

de upp flera fördelar med att arbeta med sociala medier.   

 

Uppsala kommun har ett utpekat stycke som handlar om riktlinjernas syfte. Det säger 

följande, ”Dessa riktlinjer ska ge chefer och medarbetare i Uppsala kommun vägledning 

och uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med 

kommunens policydokument och gällande lagstiftning.”
54

 Liksom Gävle är detta dock 

bara ett syfte för riktlinjerna, inte syftet bakom varför de använder sociala medier.  

 

Tar regelverken upp vikten av att ha en tydlig avsändare? 

På sida två i Sundsvalls kommuns riktlinjer finns en punkt som säger att viss text och 

vissa grafikelement ska finnas med för att tydligt visa att Sundsvalls kommun är 

avsändaren.  

 

På sida ett i Gävle kommuns regelverk säger Gävle kommun att det tydligt ska synas att 

det är Gävle kommun som är avsändaren och att det är deras meddelanden och åsikter.” 

                                                             
50

 Sundsvalls kommun, strategi och riktlinjer för sociala medier, 2010-12-06 sid 1 
51

 Ibid 
52

 Riktlinjer sociala medier, Gävle kommun, kommunkoncern februari 2011 sid 1 
53

 Karlstad kommun, Strategi och riktlinjer sociala medier, 2010-0713 sid 4 
54

 Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun, 2012-03-07 sid 2 
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Då sociala medier används i tjänsten ska e-postadressen gavle.se användas och det ska 

framgå tydligt att det är Gävle kommunkoncern som är avsändare.”
55

   

 

Karlstads riktlinjer tar upp vikten av att ha en tydlig avsändare och menar att både text 

och grafiska element ska användas. 

 

På sida sex i Uppsalas riktlinjer står det att man ska vara tydlig med vad 

kanalen/kontot/sidan är till för och att den tillhör kommunen. Allmän information eller 

biografi ska fyllas i tydligt så att läsarna tydligt kan se detta.  

 

 

 

 

 

Berörs avtalsförhållanden i regelverket? 

Sundsvalls kommuns riktlinjer tar inte upp avtalsförhållanden.  

 

Det närmsta vi kommer till att ta upp avtalsförhållanden i Gävles riktlinjer är på sida ett 

där de säger att anställda får delta privat i sociala medier som kommunen använder så 

länge de skriver under sekretessavtal.  

 

I Karlstads riktlinjer finner jag ingenting om avtalsförhållanden.  

 

Det närmsta som kan kopplas till avtalsförhållanden i Uppsalas riktlinjer är när de tar 

upp att godkännande från chefer eller liknande ledning måste finnas för att börja driva 

en sida eller konto på ett socialt medie. Användaravtal eller liknande avtal tas dock inte 

upp.  

 

 

Resultatjämförelse/analys  

I detta stycke kommer jag att jämföra resultaten som listades i det föregående stycket. 

Detta för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan de fyra kommunerna och 

deras regelverk eller riktlinjer.  
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Fråga 1 

Som vi kan utläsa att det är vanligare bland de fyra kommunerna att ha åtminstone en 

ansvarig som samordnar eller på annat sett ansvarar för de sociala medierna på 

kommunen. Tre av fyra kommuner har detta medan endast Sundsvall inte har det och 

jobbar utefter en mer uppdragsbaserad metod. Vi ser här två olika 

organisationsprocesser i stil med de som tas upp i H, J & S’s bok. Karlstad, Uppsala och 

Gävle har utsett en person att samordna arbetet med de sociala medierna och vilka som 

får sköta dem och som därmed måste hålla kommunikationen igång emellan sig och de 

som sköter det praktiska arbetet. Denna person är en kommunikativ spindel i nätet som 

samarbetar inte bara med de som utför det praktiska arbetet utan även med chefer ute på 

avdelningarna för att rapportera och kommunicera om vad som behöver göras eller som 

ska göras. Denna person håller flera kommunikativa relationer igång samtidigt och varje 

gång som han eller hon kommunicerar med någon av dessa kontakter skrivs spelplanen 

och de figurativa kontrakten om. Den till synes statiska arbetsuppgiften som denna 

person har skrivs om varje gång han eller hon har ett möte eller diskussion med en 

kollega, det uppstår situationer eller händelser som skriver om spelplanen dag för dag 

fastän den kan verka ganska slentrian och statisk. Denna person ansvarar då dessutom 

för de sociala medierna på samtliga avdelningar och förvaltningar i kommunen. 

Sundsvall låter istället sina avdelningschefer avgöra vem som praktiskt sköter varje 

socialt medie, dessa personer rapporterar sedan till chefen. Detta skapar flera mindre 

kommunikativa fält inuti kommunen. I dessa fält är det chefen som är spindeln i nätet 

som vi redan beskrivit. Dock så ansvarar chefen endast för sin avdelning och får därför 

en mindre arbetsuppgift än de andra kommunernas kommunikationsansvariga, dock så 

ger detta chefen en extra arbetsuppgift utöver dess andra uppgifter.  

 

Kommentar: 

Då de flesta av de utvalda kommunerna valt att ha en ansvarig som ansvarar för att 

arbetet med de sociala medierna flyter på så går det att anse att dessa tre kommuner 

antingen har tagit arbetet med sociala medier på större ansvar än den fjärde kommunen 

genom att skapa en ansvarspost inom organisationen eller att de har hållit på med 

sociala medier längre. Sundsvall medger dock att de håller på att utbilda ett antal 

anställda till att bli ansvariga för deras arbete med sociala medier och att när de är 

färdigutbildade så kommer nya riktlinjer för deras sociala medier att tas fram. I 

skrivandets stund får dock de andra tre kommunernas ansvarsfördelning ses som den 

dominanta formen.  
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Fråga 2 

Den vanligaste lagen bland de fyra kommunerna att ta upp är PUL, 

personuppgiftslagen.  Personuppgiftslagen tas upp på sida 47 hos E-delegationen
56

. 

PUL tas upp av samtliga av de fyra kommunerna. Tre av dessa kommuner tar även upp 

minst en till lag vardera, Gävle tar upp yttrandefrihetsgrundlagen och Uppsala tar upp 

upphovsrättslagen. Karlstad tar också upp yttrandefrihetslagen och fyra lagar till. 

 

Kommentar: 

Majoriteten av kommunerna har valt att fokusera på personuppgiftslagen. Något som är 

förståeligt då sociala medier och nätverk är kommunikationsplattformer där flertalet 

människor kan kommunicera med varandra samtidigt. Ju fler individer som rör sig på 

samma sida desto fler personuppgifter kommer då att vara i rörelse och att missbruka 

dem kan orsaka problem för både kommunen och privatpersonen. Att de därför tar upp 

specifikt den här lagen kan klassas som att de uppmärksammar att dessa problem finns 

och de vill undvika dem. Karlstad tar upp flest lagar med hela sex stycken och garderar 

sig väldigt väl. Fyra av dessa lagar tas även upp i E-delegationens riktlinjer.   

 

Fråga 3 

Karlstad och Sundsvall är de kommuner som har en tydligt utpekad strategi i sina 

riktlinjer för hur de ska arbeta praktiskt med de sociala medierna. Strategierna bestod av 

fyra punkter i båda fallen. Gävle har en liknande lista i sina riktlinjer men de går inte 

under namnet strategi och kan därför inte räknas. Uppsala saknar också en strategi. Här 

ser vi en delning på mitten bland kommunerna, två kommuner har strategier och två är 

utan. Sundsvall har också som vi kommer gå igenom lite senare även mål med sitt 

användande av sociala medier, att ha en strategi för hur de här målen ska uppnås kan 

därför klassas som logiskt. Hager menar också att riktlinjer och regelverk endast ska 

täcka det som har en tydligt skriven process
57

. Om majoriteten av kommunerna inte har 

en strategi för hur de ska arbeta med sociala medier så behöver deras riktlinjer inte ta 

upp detta, efter som det inte finns någon process för det. 
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 E-delegationen, Myndigheters användande av sociala medier, 2010-12-30 sid 47 
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 http://patientdatajuridik.wordpress.com/2011/12/15/vad-ar-ett-regelverk/ hämtad 2012-08-04 

http://patientdatajuridik.wordpress.com/2011/12/15/vad-ar-ett-regelverk/
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Kommentar: 

Att två kommuner inte har strategier med i sina riktlinjer behöver inte betyda att de inte 

har kommunikationsstrategier alls. De andra kommunerna kan ha överliggande 

kommunstrategier som de istället anpassar sig till.  

 

Fråga 4 

Majoriteten av de analyserade kommunerna berör endast kommunikation som något 

externt. Endast Uppsala berör kommunikation som både extern och intern och hur de 

sociala medierna kan användas på båda sidorna av den kommunikativa gränsen. 

Uppsala är den större av de fyra kommunerna och bör realistiskt ha fler anställda än de 

andra tre, att därför skapa fler plattformer där de anställda kan kommunicera är därför 

ett smart drag som inte bara gör det lättare att kommunicera om arbetsuppgifter, det blir 

även lättare att bygga sammanhållning och team building mellan de anställda. Både H, J 

& S och Lars Åke Larsson beskriver dock hur gränsen mellan internt och externt blir 

allt suddigare nu i modern tid. Att den moderna utvecklingen av 

kommunikationskonsten har fått de två typerna av kommunikation att komma närmare 

varandra och börja påverka varandra. Larsson tar upp ett exempel från Strid på sida 67 i 

sin bok: ”Strid (1999) menar att de närmat sig varandra under årens lopp och att det 

interna arbetet i allt högre grad används i externa syften samtidigt som det externa 

arbetet får alltfler interna knytningar.
58

”Uppsala kan därför enligt Larsson och H. J & S 

ses som att de låter sin interna kommunikation påverka och ge förslag till den externa 

kommunikationen. Genom att testa sin marknadsföring internt ser de ifall resultaten är 

positiva eller negativa innan de skickar ut det externt. 

 

Kommentar:  

Att endast Uppsala tar upp båda typerna av kommunikation behöver inte betyda att 

Gävle, Sundsvall och Karlstad inte använder sig av intern kommunikation. Det är mer 

troligt att de bara inte använder de sociala medierna för sin interna kommunikation eller 

att de inte anser att de kommunikationsverktyg de använder internt räknas som sociala 

medier.  

 

 

Fråga 5 

                                                             
58

 Lars Åke Larsson, Tillmäpad Kommunikationsvetenskap 2:a upplagan, Studentlitteratur, 2001, sid 67 
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Vid vilken förvaltning har de fyra kommunerna förlagt sitt arbete med de sociala 

medierna? Alla kommuner har inte exakt samma organisationsform. H, J & S nämner 

som vi redan berört att det i det moderna samhället vuxit fram flera olika 

organisationsformer, ofta kliver dessa iväg från den mer traditionellt byråkratiska 

organisationsformen som var dominant längre bak i historien. Det går inte att förutsätta 

att alla kommuner har samma organisationsform, att alla kommuner har exakt samma 

upplägg kring sin organisation eller att alla kommuner har anammat de nya moderna 

organisationsformerna, det kan dock anses som möjligt. För att åter igen referera till H, 

J & S; de påstår att dessa moderna organisationsformer i alla fall delvis baseras på 

modern informations- och kommunikationsteknik. Kommuner arbetar mycket med 

kommunikation då de består av många olika avdelningar och förvaltningar som sköter 

olika separata uppgifter, att de ska kunna kommunicera mellan varandra och ut mot 

medborgarna. Kommuner, som jobbar så mycket kommunikations och 

informationsbaserat internt borde enligt deras upplägg av moderna organisationsformer 

ha i all fall anammat denna moderna form åtminstone delvis.  Bakgrunden till denna 

fråga var att se var i sin organisation som kommunerna placerat arbetet med sociala 

medier. Har de en relativt modern kommunikationsavdelning eller enhet eller förlägger 

de kommunikationen någon annanstans i organisationen?  

 

De resultat vi fått fram pekar på att två av våra utvalda kommuner har specifika 

informationsenheter vid vilka de har förlagt sina ansvariga för sociala medier. Gävle har 

sin ansvariga förlagd på kommunens centrala förvaltning som en del i 

kommunledningskontoret. En central enhet som hjälper till med att organisera och leda 

de övriga avdelningarna. Sundsvall är den enda av de fyra kommunerna som inte har sin 

ansvarige förlagd på någon specifik avdelning (notera att vi redan konstaterat att 

Sundsvall inte har en specifik ansvarig i en tidigare fråga). Hos Sundsvall sköter varje 

avdelning eller förvaltning sina egna sociala medier och där är det avdelningschefen 

som har överliggande ansvar att utse vilka som får jobba med medierna tillsammans 

med sina övriga uppgifter. Det som framstår som vanligast dock är att ha den ansvariga 

för sociala medier på en specifik avdelning. Bland de tre kommuner som valt att göra 

detta är det vanligast att ha en specifik informationsenhet vid vilken den ansvariga är 

förlagd. Samtliga kommuner i denna undersökning har anammat de moderna 

organisationsformerna på olika sett eller till olika grad, de första steget de tog var att 

börja använda sig av den nya kommunikationstekniken som vuxit fram med den 
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teknologiska och sociala utvecklingen de senaste 30-40 åren. Vissa av dessa fyra 

kommuner verkar ha anpassat sig på andra sett än de andra. 

 

 

 

 

Kommentar: 

De resultat som vi har fått fram här behöver inte betyda att Sundsvall och Gävle inte har 

kommunikations eller informationsenheter/avdelningar. De har bara inte samma uppgift 

som hos de övriga två. Även detta är exempel på olika organisationsformer.  

 

 

Fråga 6    

Den sjätte frågan handlade om ifall kommunerna hade mål eller syften i sina riktlinjer 

för hur och varför de ska jobba med sociala medier. Larsson säger att ”Den som tänker 

genomföra en kommunikativ aktivitet måste givetvis ha en ambition att åstadkomma 

något – ha ett mål för insatsen”
59

. Sociala medier ger användaren möjligheten till 

kommunikativa aktioner och handlingar över internet, alltså bör om vi tolkar Larsson 

rätt det finnas mål hos kommunerna med varför de använder sociala medier, de måste 

vilja få någon form av resultat eller åstadkomma något med de sociala medierna. Frågan 

är till för att se om kommunerna har dessa mål med i sina riktlinjer och om det även 

finns ett syfte.  

 

Sundsvall har både ett syfte och ett mål i sina riktlinjer. Dessa är tydlig utpekade med 

rubrik i fetstil på riktlinjernas första sida. De är även tänkta att gå ihop med den tidigare 

nämnda strategin som också finns med i Sundsvalls riktlinjer, strategin ska då hjälpa 

dem att uppnå målet och därigenom fullfölja syftet. De tre övriga kommunerna saknar 

dock mål eller syften med varför de jobbar med sociala medier i sina riktlinjer. Detta 

innebär att en minoritet av de kommuner vi undersökt har detta i sina riktlinjer.  

 

Kommentar:   

Resultatet vi ser här behöver inte betyda att de andra kommunerna inte har syften eller 

mål med hur de jobbar med sociala medier, de kan ha dessa i andra styrdokument. De 
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finns dock inte med i deras riktlinjer och de faller därför kort i denna undersökning då 

riktlinjerna och deras innehåll är det enda som påverkar denna undersöknings resultat.  

 

 

Fråga 7 

Fråga sju fokuserade på vikten av att ha en tydlig avsändare, att det tydligt ska gå att se 

vem det är som skickat eller står bakom meddelandet. I processkolan som Fiske tar upp 

kan avsändaren liknas vid punkten från vilken informationen eller budskapet 

härstammar. Kommunikation är en process som startar vid en punkt och färdas till en 

slutpunkt. Avsändaren blir då startpunkten. I Shannon och Weavers modell kallas 

avsändaren för källa
60

. Shannon och Weavers modell baserar på att skapa effektivitet 

och en tydlig avsändare kan anses höja effektiviteten i kommunikationsprocessen då det 

minskar risken att det ska uppstå förvirring om varifrån kommunikationen kommer. 

Vikten av att myndigheten är den tydliga avsändaren tas även upp på sida 23-25 i E-

delegationens riktlinjer
61

. 

 

Samtliga fyra kommuner tar upp att det är viktigt med en tydlig avsändare (kommunen). 

Det som skiljer de fyra kommunerna åt är deras metoder för att försäkra sig om denna 

tydlighet. Två av kommunerna väljer att fokusera på att få fram detta med text och 

välskrivna beskrivningar och tydliga namn på deras olika mediekonton (Gävle och 

Uppsala). De andra två kommunerna tar upp detta och tar det längre genom att även 

inkludera bilder och grafiska moment. Här kan vi även knyta tillbaka till olika typer av 

organisationsformer som de H, J & S nämnde. Olika organisationer som tar olika beslut 

om vad som behövs för att tydligt föra fram att det är de som är avsändaren.  

 

Kommentar: 

 Som redan har nämnts så fick samtliga kommuner positiva svar på denna fråga. Det 

som skilde dem åt här var själva metoden. De vill alla dock göra det så tydligt som 

möjligt att det är de som är avsändaren och därigenom försäkra sig om effektivitet i 

kommunikationen.  

 

Fråga 8   
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 Fiske, Kommunikationsteorier, en introduktion, Whalström och Widstrand, 2003, sid 18 figur 2 
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 E-delegationen, Myndigheters användande av sociala medier, 2010-12-30 sid 23-25 
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Avtallsförhållanden berörs på sida 20-22 i E-delegationens riktlinjer
62

. De tar upp att 

myndigheten (kommunen) bör bedöma de avtalsvillkor som är relevanta för när 

kommunen, dess anställda och i vissa fall även privatpersoner/medborgarna ska 

använda sig av sociala medier för att kommunicera. Dessa avtal kan vara 

användaravtalen som finns på de sociala mediernas egna sidor eller egna interna avtal 

för att de anställda ska få använda medierna eller samarbetsavtal med de olika medierna 

om sådana skulle kunna knytas.  

Endast en minoritet av de fyra kommunerna tar upp avtal i sina riktlinjer, Gävle tar upp 

att anställda får använda sig av sina privata konton på exempelvis Facebook och Twitter 

för att diskutera kommunen och vad den jobbar med så länge de skriver under 

sekretessavtal för att undvika att de sprider information som inte får spridas. De andra 

tre kommunerna tar inte upp avtal och avtalsförhållanden i sina riktlinjer.  

 

 

 

Kommentar:  

Än en gång behöver inte det resultat vi ser här betyda att kommunerna inte alls tar upp 

avtal och liknande dokument. De kan istället ligga under andra styrdokument eller 

inbäddat i ett större avtal som skrivs på av de anställda. Det finns dock inte med i deras 

riktlinjer vilket ger dem ett negativt svar på denna fråga.    

 

 

Resultatsammanfattning och tolkning 

Här nedan följer en sammanfattning av varje kommun utefter resultaten. 

 

Sundsvall: Saknar en specifikt ansvarig person för de sociala medierna och har därför 

ingen ansvarig utplacerad på någon speciell avdelning, de låter sina avdelningar sköta 

sin egen kommunikation där chefen ser över arbetet. De tar upp en av de svenska lagar 

som tas upp i E-delegationens riktlinjer och har i sina riktlinjer ett tydligt, mål, syfte och 

strategi för hur de ska uppnås. De tar endast upp extern kommunikation, de tar även upp 

vikten av att tydligt visa vem som är avsändaren. De tar dock inte upp 

avtalsförhållanden. Sundsvalls riktlinjer är 2 sidor långa och de antogs 2010-12-06
63

. 
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Av de åtta frågor som undersökningen bestod av fick vi fram fyra positiva svar och fyra 

negativa svar (fyra ja, och fyra nej).    

 

Gävle: Har en ansvarig person för arbetet med sociala medier och hon är belagd på 

kommunledningskontoret som är en central enhet i Gävle kommun. De tar upp 

Personuppgiftslagen och yttrandefrihetslagen, en av dessa lagar tas upp i E-

delegationen. De saknar en kommunikationsstrategi samt tydligt utpekade syften och 

mål i sina riktlinjer. De tar endast upp extern kommunikation och tar upp hur viktigt det 

är att ha en tydlig avsändare och avtalsförhållanden. Gävles riktlinjer är fem sidor långt 

och antogs i februari 2011
64

. Med dessa riktlinjer följde en bilaga på fem sidor men som 

inte är en del i själva riktlinjerna. Av de åtta frågorna fick vi fram fem stycken positiva 

och 3 stycken negativa svar hos Gävle (5 ja och 3 nej).  

 

Karlstad: Karlstad har en anställd med ansvar för att överse arbetet med sociala medier, 

hon är dessutom förlagd på en specifik enhet på kommunen från vilken hon utgår. De 

tar upp sex stycken svenska lagar i sina riktlinjer. De har också en strategi i sina 

riktlinjer, i deras riktlinjer är kommunikation endast något som används externt.  De 

saknar även tydliga mål och syften i sina riktlinjer. De tar dock upp att man ska ha en 

tydlig avsändare men avtalsförhållanden berörs inte. Karlstads riktlinjer är tolv sidor 

långt och antogs 13 juli 2010
65

. Av de åtta frågorna fick vi fram fem stycken positiva 

(ja) svar och tre negativa (nej) svar.  

 

Uppsala: Har en anställd med ansvar för att arbetet med de sociala medierna flyter på, 

denna person är även förlagd vid en specifik avdelning, sin informationsenhet. De tar 

upp två svenska lagar vid namn varav en finns med i E-delegationens riktlinjer. De 

saknar en kommunikationsstrategi men är den enda kommunen som i sina riktlinjer 

berör hur de kan arbeta med sociala medier både internt och externt. De saknar tydligt 

utpekade syften och mål med de sociala medierna i dokumentet och tar upp vikten av att 

tydligt visa vem som är avsändaren. De tar dock inte upp avtalsförhållanden. 

Riktlinjerna är 14 sidor långa och antogs 7 mars 2012
66

. Uppsala gav fem positiva svar 

och tre negativa svar.  

Här nedan följer en tabell över mängden ja och nej svar på frågorna som 

undersökningen bestod av samt en repetition av frågorna under den.  
                                                             

64
 Riktlinjer sociala medier, Gävle kommun, kommunkoncern februari 2011  

65
 Karlstad kommun, Strategi och riktlinjer sociala medier, 2010-0713 
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 Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun, 2012-03-07  
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Kommun Fråga 1 Fråga 2  Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 

Sundsvall Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Gävle Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Karlstad Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Uppsala Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 
1. Finns det en eller flera anställda som har att arbeta med sociala medier 

bland sina arbetsuppgifter? 

2. Har kommunerna förlagt arbetet med sociala medier vid en specifik 

avdelning eller förvaltning? 

3. Berörs svenska lagar? 

4. Existerar någon form av kommunikationsstrategi?  

5. Berörs både extern och intern kommunikation eller läggs fokus på en 

specifik kommunikationstyp? 

6. Existerar det i regelverket ett tydligt mål eller syfte? 

7. Tar regelverken upp vikten av att ha en tydlig avsändare? 

8. Berörs avtalsförhållanden i regelverket? 

 

Konklusion 

Den vanligaste frekvensen på svaren bland de fyra kommunerna är att ge fem positiva 

svar och tre negativa, endast en kommun (Sundsvall) bryter mot den här trenden och ger 

oss hälften ja svar och hälften nej svar efter analysen, fyra stycken ja och fyra stycken 

nej. Endast två frågor fick enhälligt med ja svar, frågan om svenska lagar och frågan om 

tydliga avsändare. Kommuner är statliga myndigheter och delar av den statliga 

organisationen och måste följa alla landets lagar, att därför ta upp de lagar som är som 

mest aktuella är därför inte särskilt oväntat.  

 

Trots att kommunerna ligger relativt väl utspridda i landet ser vi att geografin inte har 

någon betydelse på mängden positiva svar. Sundsvall som ligger längst uppe i norr av 

de fyra är den vars resultat skiljer sig från de tre andra och även då är det inte med 

mycket. Kvalitativa skillnader som vi kan se bland de fyra kommunerna är att Uppsala 

även använder de sociala medierna internt och därmed även fokuserar på en 

kommunikationssektor som de andra tre inte tar upp. Karlstad är en av de juridiskt 
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fokuserade kommunerna genom att ta upp fler lagar än de andra tre. Gävle är den enda 

kommunen som i någon form tar upp avtal i koppling till sociala medier, även där med 

en juridisk koppling. Sundsvall är den enda kommunen med ett syfte och ett mål i sina 

riktlinjer och en av två kommuner som har en strategi i sina riktlinjer, den andra är som 

tidigare berörts Karlstad. Dessa kvalitativa skillnader är i grunden resultat av skilda och 

olika organisationstyper, kommunerna jobbar på olika sätt för att få resultat. 

Kommunernas riktlinjer är också av olika längd, Uppsala har längst riktlinjer på fjorton 

sidor medan Sundsvall har kortast på två sidor, Gävle och Karlstad har fem respektive 

tolv sidor. Genom att titta på resultaten så kan vi dock säga att det inte är särskilt logiskt 

att längden på dokumenten skulle vara den ledande faktorn för de skillnader vi ser. 

Gävle, Uppsala och Karlstad ger lika mycket ja som nej svar och har olika långa 

dokument medan Sundsvall med de kortaste riktlinjerna endast skiljer med en fråga. 

Organisatoriska skillnader och prioriteringsval är den ledande faktorn som skapar de 

skillnader vi ser här. Sundsvalls val att inte ha en anställd med ansvar för att leda arbetet 

med de sociala medierna är den mest tydliga organisatoriska skillnaden mellan dem och 

de övriga kommunerna. Och då är det ändå värt att notera att Sundsvall själva 

uppmärksammar detta, Åsa Östman på Sundsvall kommun säger i sin mailintervju med 

mig att de håller på att utbilda ett antal anställda som ska utveckla riktlinjer och ta fram 

nya, vilket betyder att nya riktlinjer är på gång. Ingen av kommunerna gör dock fel utan 

denna undersökning gjordes för att kunna tyda skillnaderna och likheterna mellan dem. 

Vi har redan pekat ut dessa skillnader mellan kommunerna. 

 

För att avsluta jämförelsen mellan kommunerna så är Sundsvall och Karlstads mer 

strategiska. Sundsvall och Uppsala fokuserar på det kommunikativa medan Gävle och 

Karlstad tar upp det juridiska likväl det kommunikativa. Sundsvall har en mer 

uppsplittrad ansvarsfördelning över vilka som övervakar arbetet med sociala medier än 

de andra tre kommunerna. Samtliga kommuner är dock eniga om att tydligt visa upp sig 

själva i de sociala medierna och att finnas som tydlig avsändare. De tar även alla upp 

åtminstone en svensk lag.  

 

Jämförelse med E-delegationens riktlinjer 

Fråga två, sex, sju och åtta var utformade för att även ge oss en bild av hur 

kommunernas riktlinjer stämmer överens med de riktlinjer som E-delegationen tagit 

fram, de berör punkter av E-delegationen. Dessa punkter är svenska lagar, syfte, 

avsändare och avtalsförhållanden. Dessa punkter är vad som utgör merparten av E-
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delegationens riktlinjer och därför togs frågor fram baserat på dessa. Samtliga 

kommuner svarade ja på frågan om svenska lagar och alla av dem tog upp åtminstone 

en lag som finns med i E-delegationen (PUL). Karlstad nämner flest lagar som finns 

med i delegationen med hela fyra stycken av de sex lagar Karlstad räknar upp. På sida 

sex i E-delegationens riktlinjer säger de att kommunerna bör tänka igenom och fastställa 

mål och syfte innan de arbetar med sociala medier
67

. Endast Sundsvall tar upp ett tydligt 

mål och syfte för allt deras arbete med sociala medier, med tydligt menas här med 

rubrik och stycke dedikerat till syfte och mål. Andra kommuner benämner syften med 

riktlinjerna som att stödja kommunen med sina sociala medier, inget syfte för just de 

sociala medierna och de faller därför av då det inte är frågans ämne.  

 

Samtliga av kommunerna tar upp vikten av att ha kommunen som tydlig avsändare, 

något som tas upp av E-delegationen på sida 23-25 i deras riktlinjer
68

. 

Avtalsförhållanden tas upp i E-delegationen på sida 20-22
69

. Något som endast Gävle 

tar upp i sina riktlinjer. De avtal E-delegationen berör är användaravtal för att kunna 

använda de sociala medierna, både avtal för den enskilda användaren och avtal mellan 

myndigheten och tjänsten de vill använda sig av om sådana ska tecknas. Gävle tar upp 

sekretessavtal för att anställda ska kunna diskutera vad kommunen jobbar med på sina 

privata Facebookkonton, en form av interna användaravtal. 

Överlag kan vi se att kommunernas riktlinjer avspeglar E-delegationens ganska väl, 

endast två frågor är inte besvarade av samtliga kommuner, dock så är det då endast en 

kommun av de fyra som besvarar de två återstående frågorna, Sundsvall på frågan om 

syfte och Gävle på frågan om användaravtal. Sundsvall och Gävles har alltså tre positiva 

svar och Karlstad och Uppsala har två positiva svar. Karlstad tar dock upp fler lagar 

som E-delegationen tar upp än de andra kommunerna. Samtliga kommuner tar dock upp 

åtminstone två av de punkter som finns i E-delegationen. Detta ger ett positivt resultat 

som pekar på att kommunerna avspeglar E-delegationens nationella riktlinjer väl.   

 

Vi har alltså ett överlag positivt resultat, med tydliga skillnader och likheter bland de 

fyra kommunerna och en positiv avspegling av innehållet i E-delegationens riktlinjer. 

 

                                                             
67

 E-delegationen, Myndigheters användande av sociala medier, 2010-12-30 sid 6 
68

 Ibid sid 23-25 
69

 Ibid sid 20-22 
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Diskussion  

 

Resultatet: Det resultat som jag fick ut ur undersökningen var både väntat och oväntat. 

Jag förväntade mig att åtminstone två, möjligen tre kommuner skulle avspegla E-

delegationen. Vissa kommuner hade riktlinjer som existerat längre än E-delegationens 

men trots detta såg vi en positiv avspegling.  

 

Skillnaderna mellan kommunerna syns tydligt när man väl jämförde kommunerna men 

det fanns även likheter mellan kommunerna, olika organisationsformer och 

organisationsprocesser syns som en trolig faktor bakom detta.  

 

Sundsvall har exempelvis en mer annorlunda organisationsform än de andra 

kommunerna med sin mer uppdelade ansvarsfördelning kring de sociala medierna, detta 

är en av de mest tydliga skillnaderna mellan Sundsvall och resten. Ur detta föds andra 

eller i alla fall olika organisationsprocesser än de andra kommunernas. 

Organisationsprocesser behöver dock inte uppstå ur något så stort utan kan även uppstå 

ur mindre skillnader. Ingen kommun har nog exakt samma organisationsprocesser. Det 

finns tydliga skillnader och likheter mellan kommunerna och att de speglar E-

delegationens riktlinjer ganska väl. Värt att notera är att det resultat vi har här inte 

nödvändigtvis avspeglas på Sveriges övriga kommuner. Detta är endast ett litet 

stickprov av de över 200 kommuner som finns i Sverige.  

 

 

 

Metod: Undersökningsmetoden som användes var en komparativ studie. 

Undersökningsmetoden ansåg jag själv funka väl. Helst av allt skulle jag velat 

genomföra telefonintervjuer med de kommunikationsansvariga på kommunerna istället 

för mailintervjuer, detta kom jag dock på när intervjuerna redan var gjorda. Värt att 

notera än en gång är att studien endast genomförts på stickprov av alla Sveriges 

kommuner och därför gav ett mindre resultat som även är lättare att sammanställa. Hade 

jag jobbat med fler kommuner hade jag förmodligen använt mig av ett statistikprogram i 

stil med SPSS för att hjälpa mig hantera resultaten. Då jag dock avgränsade mig till 

endast fyra kommuner fann jag att metoden fungerade väl att jobba efter och ett 

program som SPSS inte behövdes, även om det nog hade underlättat.  
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Förslag till vidare forskning 

Om jag haft mer tid hade jag gärna dykt djupare i de olika kommunernas organisationer, 

för att se vidare på de olika organisationsformerna och organisationsprocesserna som 

kan tänkas pågå hos de olika kommunerna och även där göra en komparativ studie. 

Något annat jag skulle vilja göra är en till komparativ studie med flera andra kommuner 

för att sedan kunna jämföra resultaten med resultaten från denna undersökning, för att se 

vilka skillnader och likheter det finns med andra kommuner i landet. Något annat som 

vore intressant att studera är antalet followers/eller vänner kommunerna har på sina 

medier, för att jämföra vilken kommun som rent statistiskt nått ut till flest personer.  
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Bilagor 

Bilaga: email intervjuer: innehållet i mailen är inom citationstecken. 

Samtliga konversationer är utförda mellan mig och de fyra kommunernas 

kommunikationsansvariga eller likställda uppdrag  

 

Karlstad kommun  

Mail 1: 

”Hej!   

 

Mitt namn är Patrik Möllhagen. Jag skriver för tillfället min C uppsats inom ämnet 

kommunikation. Min fokus ligger på kommuners regelverk för användande av sociala 

medier. Jag undrar därför var jag kan få tag på Karlstad kommuns regelverk då Karlstad 

är en av de kommuner jag valt att undersöka.  

 

Som en extra fråga. Har ni någon inom er administration som har som uppgift att jobba 

med sociala medier? i sånnafall. Hur många och på vilken förvaltning ligger dessa 

förlagda?  

 

Tack på förhand.  

 Patrik Möllhagen ” 

 

Svar 1: 

”Den 23 maj 2012 13:55 skrev <emma.kraft@karlstad.se>:  

Hej Patrik,  

 

Just nu är det jag som har ansvar för sociala medier på Karlstads kommun. Det innebär 

http://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.facebook.com/pages/G%C3%A4vle-kommun/114000248612278
http://www.facebook.com/Microsoft
http://www.youtube.com/watch?v=QUYx59Jkhic&feature=related
mailto:emma.kraft@karlstad.se
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att jag är huvudredaktör för vår huvudsida och hjälper de verksamheter som vill starta 

egna sidor med utbildning och vägledning. Vi har en kommunikatör på varje förvaltning 

och bolag som är redaktör för vår huvudsida plus flera stycken på vår centrala 

informationsenhet (cirka 15 personer). Vi turas om att skriva inlägg och har som regel 

att ta hänsyn till att det ska hållas mellan 1-3 inlägg per dag. Jag är den som skriver 

helgtips och ibland ställer frågor, samt skriver inlägg om kommer centralt ifrån. Övriga 

kommunikatörer skriver inlägg som rör deras verksamhet.  

 

Det är också jag som tar hand om de frågor vi få inr. Det betyder att jag svarar i ett 

första steg och skickar dem vidare till den förvaltning som det gäller. Sedan går deras 

kommunikatör in och skriver svaret. Vi ska svara inom 24 timmar på vardagar.  

 

Jag bifogar vår broschyr med riktlinjer, checklista och tips. Hoppas att detta är till 

någon hjälp!  

 

Lycka till med din uppsats! ” 

 

Mail 2: 

” Hej igen Emma! En följdfråga.  

Jag hittar inte i erat regelverk när denna antogs/färdigställdes. Vilket datum var det?   

 

Mvh Patrik Möllhagen. ” 

 

Svar 2: 

”Hej igen Patrik,  

 

Förlåt mig, jag tänkte inte på det. Jag är så van att det som efterfrågas är mer filer av det 

slag som broschyren.  

 

 I detta dokument hittar du hela strategin och den antog vi i juli 2010. Det är dock inget 

politiskt beslut utan informationschefen beslutade om den på delegation.” 

 

Uppsala kommun  

Mail 1:  



48 
 

 

”Hej! Mitt namn är Patrik Möllhagen och håller för tillfället på att skriva min C-uppsats 

inom medie och kommunikation. Fokus i min uppsats ligger på hur kommuner jobbar 

med sociala medier. Jag undrar därför om ni vid Uppsala kommun har någon anställd 

vars överliggande ansvarsområde är de sociala medierna och vid vilken förvaltning 

denna är förlagd. 

 

Tack på förhand. 

Patrik Möllhagen” 

 

 

 

Svar 1: 

”Hej 

Vi har en medarbetare på kommunledningskontoret som har det strategiska ansvaret för 

utveckling av sociala medier. Titeln på tjänsten är informationsstrateg och den 

innehåller mer ansvar än enbart sociala medier. Tjänsten finns på enheten för strategisk 

information som leds av kommunledningskontorets informationschef. 

 

Lycka till med din uppsats. Det vore intressanta att få ta del av den när den är färdig så 

om det är möjligt så skicka gärna över ett exemplar.” 

 

Gävle kommun 

Mail 1: 

”Hej!  

 

Mitt namn är Patrik Möllhagen. Jag läser för tillfället trdje året på 

informatörsprogrammet vid Högskolan och skriver min C uppsats på regelverk för 

sociala medier inom kommuner. Gävle kommun är en av de kommuner jag analyserar 

och jag undrar hur Gävle kommuns regelverk ser ut. Finns det några interna regler eller 

externa regler som styr användandet eller är det endast E-delegationens regelverk som 

ni länkar till från eran hemsida?” 

 

Svar 1: 

”Hej Patrik, 

 Vi har riktlinjer för hur vi använder sociala medier inom Gävle kommun. 
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 Jag bifogar dokumenten. 

 Hör gärna av dig om du har fler frågor. 

  

Med vänliga hälsningar 

Veronica Bångfeldt ” 

 

Mail 2: 

”Hej Veronica! Tusen tack för svaret. En följdfråga. Har ni någon på kommunen vars 

ansvarsuppgift är att jobba med sociala medier? I sånnafall. Hur många och på vilken 

förvaltning ligger detta?  

 

Detta är en del i min undersökning.” 

 

Svar 2: 

”Hej, Det är jag som ansvarar övergripande/strategiskt, ser till att vi följer riktlinjer, 

håller förteckning, utbildning osv. 

Sen har vi ett antal webbredaktörer ute på förvaltningarna som sköter våra sociala 

medier operativt. 

  

Jag jobbar på kommunledningskontoret, vår centrala förvaltning. 

  

  

Tips:  på www.skl.se/socialamedier hittar du info om hur och vilka 

andra kommuner som arbetar med sociala medier.” 

 

Sundsvall kommun 

Mail 1: 

”Hej Leena. 

Mitt namn är Patrik Möllhagen. Jag är uppvuxen i Sundsvall men studerar sedan tre år 

tillbaka till kommunikatör/informatör vid Högskolan i Gävle. För tillfället skriver jag 

min C-uppsats på ämnet användande av sociala medier i offentliga myndigheter så 

som kommuner. En av de kommuner jag valt att analysera är Sundsvalls kommun. Jag 

undrar om kommunen har någon form av regelverk, policy elller annat styrdokument för 

användandet av sociala medier för era anställda eller för kommunen i allmänhet och om 

jag kan få ta del av dom. 

 

Ni kan maila erat svar till denna mailadress.” 

 

Svar 1: 

http://www.skl.se/socialamedier
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”Hej Patrik. Våra riktlinjer kring sociala medier hittar du på vår hemsida, jag skickar 

med länken här. 

 http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Dialog-och-insyn/Sociala-medier/ 

 Men vi håller på att utveckla våra dokumenten med bland annat riktlinjer för 

diarieföring.” 

 

Mail 2: 

”Hej Åsa och tack. 

 

Nu kommer en följdfråga. Finns det ett äldre exemplar av era riktlinjer för sociala 

medier? En av mina tankar med min uppsats är att undersöka utvecklingen av sådana 

här riktlinjer/regelverk.”  

 

Svar 2: 

”Nej, däremot håller vi på att ta fram nya riktlinjer.” 

 

Mail 3: 

”Hej Åsa!  

En till följdfråga.  

Har ni någon på kommunen som är anställd för att jobba med sociala medier? I 

sånnafall. Hur många och på vilken förvaltning är denne förlagd?” 

 Svar 3: 

”Nej inte än, men vi är ett par stycken som håller på att fördjupa oss i sociala medier för 

att ta fram underlag till vårt fortsatta arbete, utveckla riktlinjerna och skapa tydliga 

syften och mål med vår kommunikation i sociala medier. Det arbetet kommer att 

fortsätta ett tag till.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Dialog-och-insyn/Sociala-medier/
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