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Abstract 
 
Titel: ”Vi behöver finnas i sociala medier” – En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad 
interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.  
 
Författare: Alexander Lätt och Damir Grande 
 
Handledare: Ebba Sundin 
 
Examinator: Linus Andersson 
 
Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp] 
 
Termin: VT-16 
 
Antal ord: 15 386 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur Göteborgs stad använder sig av 
sociala medier för att interagera med invånarna i staden, samt att undersöka hur Göteborgs 
stads framtida användning av sociala medier kan se ut såväl som att se hur Göteborgs stad 
fungerar som en opinionsbildare eller ej. 
 
Frågeställningar: 
1. Hur arbetar Göteborgs stad för att interagera med invånarna med hjälp av sociala medier? 
2. Vad är Göteborgs stads mål och förväntningar med användningen av sociala medier? 
3. Hur tror Göteborgs stad att användningen av sociala medier kommer att se ut i framtiden? 
4. Hur uppfattar Göteborgs stad sin roll som opinionsbildare? 
  
Metod och material: Studien använder sig av en kvalitativ metod. Materialet har samlats in 
med hjälp av kvalitativa intervjuer. Materialet består av intervjuer med sex personer som 
arbetar med kommunikation i Göteborgs stad.  
 
Huvudresultat: Göteborgs stads externa kommunikation är endast informativ och inte 
interaktiv, samt att Göteborgs stad inte är en opinionsbildare utan de informerar enbart om 
beslut som har fattats i politiken. 
 
Nyckelord: sociala medier, interagerande, kommun, Habermas offentlighetsteori, 
Tvåstegshypotesen 
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1.0 Inledning 
Hur arbetar egentligen de personer på kommunen som arbetar med sociala medier för att 
interagera med sina invånare? Tidigare studier pekar på vikten av att kommuner i Sverige 
måste befinna sig på sociala medier. Därför tycker vi att det vore intressant att undersöka hur 
kommunikationsstrategin och arbetssättet ser ut för att kunna öka interagerandet med 
invånarna i en kommun. 
 
Leigert (2015) förklarar att fler och fler kommuner börjar bli allt mer kompetenta på att ha rätt 
innehåll i rätt sociala medier-kanal. Numera är kommuner inte bara aktiva på Facebook utan 
använder även exempelvis Instagram och Youtube. Medielandskapet förändras dock hela 
tiden, och det krävs att ha rätt innehåll i rätt kanal. Det är viktigt att inte enbart prata om 
kommunens verksamhet i sociala medier utan det är även viktigt att informera om allt som 
sker i kommunen (ibid.). Utifrån Leigerts beskrivning, att kommuner blir mer kompetenta i 
sociala medier, väcktes intresset för att undersöka Göteborgs stads arbetssätt med sociala 
medier. Göteborgs stad valdes eftersom att staden är uppbyggd på flera stadsdelskontor med 
tillhörande kommunikationsavdelningar, vilket vi tänkte kunde generera en större mängd 
varierade åsikter än om vi hade valt en mindre kommun med enbart en 
kommunikationsavdelning. 
 
Enligt Bonsón, Torres, Royo och Flores (2012) är sociala medier nästa generation av den 
officiella hemsidan och fungerar som distributions- och analysverktyg för all information som 
finns på hemsidan. Efter en noggrann granskning av den tidigare forskningen inom detta fält, 
blev det tydligt att det saknas en del studier gällande kommuner och sociala medier. Således 
har vi valt att genomföra en studie vars fokus ligger på hur kommuner arbetar med sociala 
medier för att interagera med människor inom Göteborgs stad. Begreppet interaktion är 
framträdande i den här studien. Definitionen av interaktion i studien är den eventuella dialog 
som förs mellan Göteborgs stad och dess invånare med hjälp av sociala medier. I definitionen 
som denna studie lyfter fram av interaktion, ingår även ett ömsesidigt deltagande i dialogen, 
både från invånare och personer som arbetar i Göteborgs stad. Nepal, Paris & 
Georgeakopoulos (2015) menar att myndigheter på alla nivåer alltmer använder sig av sociala 
medier i olika syften. Utifrån Nepal, Paris & Georgeakopoulos beskrivning av hur sociala 
medier kan användas, skulle det kunna vara möjligt att hitta nya vägar för kommuner att 
kommunicera med sina invånare. Hur de kan gå tillväga, ämnar denna studie att undersöka.  
 
Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) rapport från 2010 visar den dagliga användningen 
av sociala medier bland kommuner och myndigheter. Enligt rapporten (2010:a) är Facebook 
den allra vanligaste kanalen som används, men flertalet organisationer använder sig även av 
exempelvis Twitter och Youtube. En slutsats i rapporten är att Facebook är den enklaste 
kanalen för interaktion och öppenhet (ibid.). I rapporten från SKL (ibid.) framkommer att 83 
procent av de 207 tillfrågade kommunerna använder sociala medier för att interagera med 
invånarna. Dessutom lyfts det fram att en del av Sveriges kommuner som planerar för 
användning av sociala medier ännu inte har implementerat dessa fullt ut (ibid.). 
 
Vi kommer endast att studera hur Göteborgs stad beskriver sitt arbete med sociala medier för 
att interagera. Således kommer vi inte att analysera strategin som de arbetar utifrån. 
Undersökningsområdet är relevant för att lyfta fram hur en kommunikationsstrategi med 
fokus på interagerande skall fungera för både kommuner och invånarna via sociala medier. 
Därmed är studien viktig ur ett samhälleligt perspektiv, eftersom att det skulle kunna vara 
möjligt att förstärka interagerandet mellan kommunerna och dess invånare med hjälp av 
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sociala medier. Att det inte finns utpekat hur kommuner skall arbeta med sociala medier för 
att interagera med sina invånare gör att det är ett olöst problem. Med hjälp av teori, tidigare 
forskning och insamlad empiri kan studien ge en bild av hur kommuner i Sverige kan använda 
sig av sociala medier för att interagera med sina invånare, utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 
 
1.1 Problemformulering 
Hadenius (2011) förklarar att sociala medier är kanaler på internet där användarna kan 
kommunicera med hjälp av text och bild, och att betydelsen av sociala medier har ökat trots 
att det är ett relativt nytt fenomen. Enligt Findahl (2014) befinner sig den större delen av 
Sveriges befolkning på sociala medier dagligen och att det således är allt viktigare för 
organisationer att befinna sig på sociala medier. Sociala medier blev därmed en central del i 
denna studie, med utrymme för att utforskas vidare. Med utgångspunkt i de forskningsresultat 
som framkommer i studien beskrivs det hur Göteborgs stad kan arbeta med interaktion i sin 
kommunikationsstrategi gällande sociala medier. 
 
Rienecker (2003) menar att en beskrivande problemformulering ger förutsättningar för att 
ämnet ska kunna förklaras och förstås. Denna studies problemformulering bygger på en 
beskrivande problemformulering. I stort sett alla svenska myndigheter är aktiva användare av 
sociala medier, men för de som ännu inte har börjat använda sociala medier är det desto 
krångligare (E-delegationen, 2010:2). Enligt Hast & Grusell (2015) kan sociala medier 
fungera som en dörröppnare för människor i demokratiska processer eftersom att både tankar 
och idéer kan utbytas på lika villkor. E-delegationen (2010) menar att anledningen till att 
myndigheter ska använda sig av sociala medier mer är för att ge invånare en ökad möjlighet 
till att få ta del av information, och för att vara delaktiga i policyprocesser. E-delegationen 
(ibid.) förklarar att anledningarna till att myndigheter använder sig av sociala medier är för att 
exempelvis skapa förtroende och relationer samt för omvärldsbevakning. Författarnas 
upplevelse av kommuners arbete med sociala medier var, innan studiens start, att de endast 
använder det till att informera och ser det som en marknadsföringskanal. Det här fick upp vårt 
intresse för att undersöka hur en västsvensk kommun faktiskt använder sig av sociala medier 
för att interagera sina invånare. 
 
Eftersom sociala medier är ett förhållandevis nytt kapitel av historien, och det till synes inte 
fanns någon tydlig beskrivning av hur kommunerna arbetar med sociala medier, uppstod 
intresset för att ta reda på mer om ämnet. Tidigare studier behandlar hur kommuner, 
myndigheter och regeringar använder sig av sociala medier för att informera invånare, men 
det saknas studier som berör hur de arbetar för att kunna interagera med invånarna. 
Kommunernas kommunikationsstrategier och tillvägagångssätt för att interagera mer med 
hjälp av sociala medier är inte helt utrett, och därmed är studien relevant. Studien skulle 
därmed kunna bidra till att förstå hur Göteborgs stad arbetar för att möjliggöra interaktioner 
mellan kommunen och invånarna. Ur ett samhällsperspektiv är det möjligt att ge en 
fingervisning om hur kommuner arbetar med sociala medier i dag samt hur de potentiellt kan 
utveckla sin kommunikationsstrategi för öka interaktionen med sina invånare.  
 
1.2 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur Göteborgs stad arbetar med sociala medier, 
och om deras arbetssätt leder till någon interaktion mellan staden och dess invånare. Vidare 
ämnar studien att undersöka vad Göteborgs stads mål- och förväntningar är på användningen 
av sociala medier, och hur den framtida användningen av sociala medier kan se ut. Dessutom 
är studiens syfte att undersöka huruvida Göteborgs upplever sig själva anta rollen som 
opinionsbildare eller ej. Det saknas tidigare forskning som beskriver hur kommuner i Sverige 
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skall använda sig av sociala medier för interagera, således finns det ett intresse från oss att 
undersöka hur Göteborgs stad arbetar för att interagera med invånarna. Studiens syfte ligger 
till grund för frågeställningarna nedan. 
 
1.3 Frågeställningar 
1. Hur arbetar Göteborgs stad för att interagera med invånarna med hjälp av sociala medier? 
2. Vad är Göteborgs stads mål och förväntningar med användningen av sociala medier? 
3. Hur tror Göteborgs stad att användningen av sociala medier kommer att se ut i framtiden? 
4. Hur uppfattar Göteborgs stad sin roll som opinionsbildare? 
 
I nästa kapitel redogör vi för den tidigare forskning som finns för att efter detta beskriva i 
avsnittet om teoretiska utgångspunkter vilka teorier som används i studien. I det 
nästkommande kapitlet efter teoretiska utgångspunkter går vi igenom metodavsnittet innan 
studiens resultat- och analyskapitel presenteras. I det avslutande kapitlet i studien presenteras 
studiens författares slutsatser samt en övergripande diskussion utifrån studiens resultat. 
Härnäst presenteras dock den tidigare forskningen. 
 

 

	

	

	

	

	

	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 Tidigare forskning 
Forskningsområdet om sociala medier är relativt utbrett trots att sociala medier inte funnits 
speciellt länge. Det finns en del studier som behandlar hur sociala medier är användbara för 
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kommuner och myndigheter för att informera invånare via de sociala kanalerna. Det saknas 
dock studier kring hur kommuner arbetar och använder sig av sociala medier för att interagera 
med invånarna. Studierna nedan är relevanta för den här studiens forskning. För att ge läsaren 
en fingervisning om forskningen kring sociala medier inleds kapitlet med att ge en 
introduktion kring sociala medier, och hur sociala medier kan användas i olika syften. 
Därefter beskrivs det hur kommunikation mellan offentliga förvaltningar och invånare kan 
förändras med hjälp av sociala medier.  
 
I en studie av Denti, Barbopoulos, Nilsson, Holmberg, Thulin, Wendeblad, Andén och 
Davidsson (2012) framkommer det att Facebook har 845 miljoner medlemmar världen över, 
medan det i Sverige finns 4,5 miljoner registrerade medlemmar. Följaktligen utgör det 
ungefär halva Sveriges befolkning som befinner sig på Facebook. I studien av Denti med flera 
beskrivs det att 85 procent av användarna från Sverige använder sig av Facebook dagligen. 
Hälften av respondenterna, som deltog i studien, uppgav att de ansåg sig ha svårt att hänga 
med om de inte dagligen använde sig av Facebook (ibid.).  
 
En annan studie gjord av Nepal, Paris & Georgeakopoulos (2015) visar att regeringar, på alla 
nivåer, använder sociala medier för att exempelvis förmedla information till invånarna eller 
för att förbättra den interna kommunikationen. Nepal, Paris & Georgeakopoulos (2015) 
förklarar att regeringar kan använda sociala medier till exempelvis tjänster, 
katastrofhantering, kampanjer, transport och planering. Nepal, Paris & Georgeakopoulos 
(ibid.) förklarar att arbetet med sociala medier som främst syns publikt är vid 
katastrofhantering, men att sociala medier även är användbara vid planering av olika 
aktiviteter för myndigheter. Nepal, Paris & Georgeakopoulos (ibid.) framhäver också att 
myndigheter på lokal nivå kan använda sociala medier för att engagera invånarna till att bidra 
i planeringen av den framtida utformningen av staden. Studien av Nepal, Paris & 
Georgeakopoulos (ibid.) beskriver även att användarnas förväntningar på myndigheter, som 
använder sociala medier, är att det skall vara en tvåvägskommunikation och att de ska bli 
lyssnade på. Därför har myndigheter på alla nivåer utmaningar att lyssna och agera på 
inkomna åsikter gällande myndigheters aktiviteter på sociala medier (ibid.). 
 
Ytterligare en studie som riktar in sig på kommuners arbete är Klang och Nolin (2011) som 
studerar hur 26 av Sveriges 290 kommuners policy för sociala medier ser ut. Klang och Nolin 
(ibid.) identifierar tre faser för sociala mediers genombrott. Den första fasen beskriver att de 
tre sociala medier-jättarna Facebook, Twitter och Youtube når ut till en global målgrupp och 
etablerar mark. Fas två identifieras som ett försök att utnyttja sociala medier i kommersiella 
syften. Slutligen handlar fas tre om myndigheter systematiska sätt att etablera närvaro på 
sociala medier (ibid.). I Klang och Nolins (ibid.) studie framkommer det att myndigheters sätt 
att vara på sociala medier skiljer sig markant från företag eller privatpersoner. Exempelvis 
kan företag vara väldigt flexibla i sitt arbetssätt, medan myndigheter ofta är bundna till 
reglerade system som ställer krav på hur interaktionen mellan myndigheten och de personer 
som kontaktas ska vara (ibid.). 
 
Till skillnad från Klang och Nolins studie skriver Leigert (2015) att det varierar från kommun 
till kommun hur de väljer att kommunicera via Facebook. Vanligtvis använder sig kommuner 
av Facebook för att dela med sig av information till invånarna (ibid.). Olika kommuner 
använder sig av så kallat mjukt respektive hårt innehåll. Det mjuka innehållet är exempelvis 
lättsamma bilder och anekdoter, medan ett hårt innehåll kan vara information till invånarna. 
Det hårda innehållet fungerar som kommunens hemsidas förlängda arm (ibid.). Enligt Leigert 
(2015:14) är det oklart vad invånarna vill ha från sin kommun på Facebook, likaledes är det 
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också oklart från kommunens sida vad invånarna vill se. Dessutom frågar aldrig kommunerna 
vad invånarna vill se av sin kommun på Facebook, utan kommunerna i fråga studerar endast 
Facebooks statistik (ibid.). 
 
Medan Agostino (2013) skriver att sociala medier kan förändra kommunikationsprocessen 
mellan invånare och det offentliga genom att bli dubbelriktad. Offentliga förvaltningar 
använder i större utsträckning alltmer sociala plattformar som Facebook, Twitter och Youtube 
för att interagera med invånare. Sociala medier är centralt för offentliga förvaltningar som har 
behov av att informera invånarna om beslut som har tagits på olika nivåer (ibid.). Därutöver 
finns även McNutts (2014) studie Public engagement in the Web 2.0 era som behandlar 
sociala medier och dess potential till interagerande. McNutt (ibid.) menar att med hjälp av 
sociala medier har offentliga organisationer stora möjligheter att kunna engagera invånare, 
förbättra sina tjänster till invånarna alternativt kommunicera mer med allmänheten. McNutt 
(2014) lyfter fram regeringar runtom i världen experimenterar med sociala medier, och att det 
krävs mer än att skapa en sida på Facebook för att utnyttja sociala mediers stora potential. 
Vilket, enligt McNutt (ibid.), kommer att resultera i att om regeringar inte använder sociala 
medier som ett verktyg för interagerande och deltagande kommer de att vara ineffektiva. 
McNutt (ibid.) identifierar en stor utmaning som offentlig sektor har kring användningen av 
sociala medier, nämligen att organisationskulturen kan bli ett stort hinder eftersom att inom 
offentlig sektor är arbetssättet vanligen byråkratiskt. Vilket resulterar i att sociala medier inte 
blir accepterat fullt ut i det offentliga engagemanget (ibid.). 
 
Dessutom menar Ellison & Hardey (2013) att sociala medier är lämpliga 
kommunikationskanaler för lokala myndigheter – vilket kan leda till ökad interaktion och 
dialog kring bland annat lokal styrning. Ellison & Hardey framhäver att myndigheter 
vanligtvis använder sociala medier passivt. Vilket innebär att myndigheter enbart använder 
sociala medier till att informera allmänheten om lokala tjänster (ibid.). De mest populära 
sociala medier-kanalerna bland lokala myndigheter är Twitter följt av Facebook (ibid.). 
 
I studien Swedish politicians and new media (2014) förklarar Nilsson och Carlsson att sociala 
medier, som Facebook och Twitter, är viktigt för demokratin eftersom att de tillåter 
tvåvägskommunikation som kan öka det demokratiska engagemanget (Nilsson & Carlsson, 
2014:655). Enligt Nilsson och Carlsson (ibid.) kan nya medier, även kallat sociala medier, 
fungera som ett verktyg för att sprida information utan inblandning av traditionella medier. 
Utöver det kan människor klassas som aktiva istället för passiva, eftersom att de är deltagande 
i sociala medier. Vilket innebär att de därmed har blivit aktiva invånare (Nilsson & Carlsson, 
2014) 
 
Till skillnad från tidigare studier i det här avsnittet har Ramsaran-Fowdar och Fowdar (2013) i 
sin studie The Implications of Facebook Marketing for Organizations fokuserat på sociala 
medier som ett verktyg för marknadsföring. Enligt Ramsaran-Fowdar och Fowdar (ibid.) är 
det möjligt för organisationer att förändra sitt arbete kring sociala medier, eftersom det blir en 
allt mer accepterad kommunikationsmodell då fler och fler människor ansluter till dessa 
medier. Ramsaran-Fowdar (ibid.) menar att samhällen byggs med hjälp av sociala nätverk 
som för människor närmare varandra, och det är med hjälp av sociala medier som ett utbyte 
av kommunikation och relationer sker. 
 
De tidigare studier som har presenterats i avsnittet tidigare forskning berör först och främst 
hur det det aktuella läget kring användare av sociala medier ser ut. I Sverige, exempelvis, 
finns det 4,5 miljoner registrerade medlemmar av totalt 845 medlemmar i hela världen. Det 
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framkommer även att det finns regeringar som använder sig av sociala medier i syfte att 
förmedla information alternativt för att använda det i sin internkommunikation. 
Det som framkommer i flera studier är att sociala medier som användningsområde utgår ifrån 
att dela med sig av information, och att exempelvis Facebook, Twitter och Youtube kan ge 
dubbelriktad information. Dubbelriktad information innebär att användarna av sociala medier 
får komma till tals och inte enbart att kommunen, regeringen eller myndigheter får göra det. 
Det sker en dialog mellan invånare och exempelvis kommun, regering eller myndighet. I 
nästa avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras. 
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3.0 Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras de teoretiska ramverk som studien kommer att bygga vidare på. Efter att ha 
överblickat forskningsområdet har vi fått en bild av de teoretiska utgångspunkter som kan 
appliceras på ämnet som denna studie ämnar att undersöka. Vid val av teoretisk utgångspunkt 
sorteras andra perspektiv bort vilket medför att det kan finnas andra sätt att se på resultaten. I 
den här studien kommer Habermas offentlighetsteori såväl som Tvåstegshypotesen att 
användas som teoretiskt ramverk. I detta kapitel kommer bägge teorier att beskrivas. Det lyfts 
också fram varför teorierna är relevanta för studien såväl som att kritiken mot teorierna 
beskrivs. Till sist följer en beskrivning av hur teorierna kan kopplas till sociala medier och 
interagerande.  

3.1 Habermas offentlighetsteori 
Habermas (2003) lyfter fram teorin kring offentligheten och menar på att det är i relation till 
de privata personernas sfär som offentligheten kan förstås. Redan under 1700-talet tog 
offentlighet form, vilket den gjorde genom diskussioner i dåtidens kaffehus och salonger 
(ibid.). Enligt Habermas (ibid.) är det “offentliga” exempelvis en plats eller byggnad som är 
öppen för allmänheten.  
 
           Society                       State 
 

            Private sphere                   Public sphere               
 
 
 
Object 
 
 
 
Institution 

Intimate sphere 
 
Religion, sexuality, emotion, 
friendship etc.  
 
 
 
Family 

Cultural public sphere 
 
Preaching, art, literature, 
music, etc 
 
 
 
Organizations, clubs.  

The (agencies 
of the) state  
ensure(s) the 
material 
infrastructure overall 
economic stability, 
law enforcement and 
regulation of 
conflicts by 
economic, coercive, 
legal and ideological 
means.  

 
 
Object 
 
 
 
 
Institution 

Social sphere 
 
Private economic activity, 
production and sale/purchase 
of commodities, including 
labor. 
 
Private enterprises and stores 

Political public sphere 
 
’Politics’ and ’the 
economy’, including social 
issues 
 
 
Parliamentary organs, 
representing political 
parties, and the press 

Figur 3.1. Här demonstreras offentlighetsteorin av Bruhn Jensen (2011:17). 
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Med hjälp av figur 3.1, förklarar Bruhn Jensen (2011), att Habermas offentlighetsteori kan 
förstås utifrån relationerna mellan medier och sociala institutioner i olika sfärer. Det vill säga 
att rutorna till vänster tillhör den intima sfären, som exempelvis är familjen, medan 
privatekonomi tillhör den sociala sfären. Längst ut till höger finns statliga myndigheter som 
innehar exempelvis rättsliga villkor. På kartan över samhället är medier placerat tillsammans 
med andra institutioner som till exempel statliga myndigheter i kategorin politiska 
offentligheten (ibid.). Bruhn Jensen (ibid.) menar att det är myndigheterna, eller den 
offentliga sidan, som är det kontrollerande organet för medier, och således kan inte 
allmänheten replikera direkt. Vilket, enligt Bruhn Jensen (ibid.), minskar allmänhetens 
möjligheter till att forma debatt. Bruhn Jensen (ibid.) menar att offentlighet kan studeras 
utifrån ett ramverk som tittar närmare på relationen som finns mellan medier och sociala 
institutioner. 
 
Hela teorin om offentlighet kretsar kring att allting är tillgängligt för hela allmänheten, och 
skulle vissa samhällsgrupper ej vara inkluderade är offentligheten bristfällig (Habermas, 
2003). Offentligheten svarar för de statliga organisationernas handlande vilket kan 
klassificeras som publicitet. För att kunna säkerställa opinionen som råder bland allmänheten 
sker “förhandlingar” mellan individer som har blivit framröstade och mellan publiken (ibid.). 
Enligt Thompson (2001) menar Habermas att medieutvecklingen är en vital del av det 
moderna samhällets framväxt. Uppkomsten av den kritiskt allmänna opinionen, genom medial 
delaktighet, är en central faktor i det moderna demokratiska livet (ibid.). Vilket Thompson 
(2001:93) förklarar har lett till att offentliga instanser blivit mer transparenta. Medborgarnas 
kritiska förhållningssätt var bland annat orsaken till att parlamentet i England under 1700-talet 
blev tvingade att genomgå en förändring av statens dåtida institutionella form. Följaktligen 
blev parlamentet öppet för granskning vilket resulterade i att parlamentet blev mer öppet för 
pressen. Det bidrog till att parlamentet blev mer involverat i den den allmänna 
opinionsbildningen (ibid.). 
 
Dagens mediesamhälle har förändrat förutsättningarna för hur offentlighet kan utövas. Olsson 
(2002) exemplifierar detta genom de möjligheter som har uppstått genom internets 
framkomst. Det argumenteras för att internet har skapat en möjlighet för invånare att fritt 
tillgodogöra sig information. Potentiellt kan detta minska avståndet mellan invånare och den 
offentliga sfären. Däremot kan fallet bli att invånare, till följd av det minskade avståndet, blir 
mindre beroende av massmedier. Således får i princip vem som helst möjligheten att göra sin 
röst hörd för att ifrågasätta, tolka och återkoppla (ibid.). 
 
3.2 Kritik mot Habermas offentlighetsteori  
Thompson (2001) kritiserar borgerlig offentlighet och menar att teorin har sina brister i att 
endast ekonomiskt framgångsrika människor hade möjlighet att ta del av den. Utöver detta ter 
det sig att borgerlig offentlighet var huvudsakligen manligt dominerad (ibid.). 
 
Vidare skriver Thompson (2001:98) att den dåvarande mediearenan började undergå en 
kommersialisering: 
 

”…Det som en gång var ett exemplariskt forum för rationell-kritisk debatt blir bara ytterligare ett område 
för kulturell konsumtion, och den borgerliga offentligheten bryter samman i en skenvärld av 
föreställningen och opinionshantering.” 

 
Thompson (2001) identifierar en kvasifeodal karaktär i det dåvarande samhället, och förklarar 
att offentliga myndigheter fick samma prestige som kungligheter. Det orsakade en form av 
iscensatt offentlighet (ibid.). 
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3.3 Tvåstegshypotesen 
Ursprungligen utvecklad av Lazarsfeld 1944, för att senare bli kompletterad av Elihu Katz 
1955, är Tvåstegshypotesen en teori som belyser hur information, medieinnehåll och idéer 
sprider sig från opinionsbildare till mindre aktiva områden i ett samhälle (McQuail, 2010). 
 
Katz (1957/1960) förklarar att Tvåstegshypotesen ämnar att beskriva hur information och 
medieinnehåll vidarebefordras bland invånare. Det beskrivs i Tvåstegshypotesen att det i ett 
samhälle finns aktörer som har ett större intresse för nyheter, information och massmedier – 
dessa aktörer klassificeras som opinionsbildare (ibid.). Sådana opinionsbildare är vanligen 
bloggare, deltagande journalister eller i vissa fall kommuner som förmedlar sin kunskap till 
övriga invånare (se bild 3.2). Katz & Lazarsfeld (ibid.) menar att det inte är ovanligt att 
opinionsbildare tolkar information på ett sätt för att sedan förmedla det i enlighet med sina 
egna preferenser.   
 
Enligt Katz & Lazarsfeld (2009) spekulerades det hos folkmassan att traditionella massmedier 
hade onda intentioner. Katz & Lazarsfeld (ibid.) framhäver att spekulationer kring 
massmediers onda intentioner exempelvis var att de kunde sprida vilseledande information, 
som i sin tur kunde leda till en demontering av det stabila samhället (ibid.). Det fanns dock en 
motpart i kritiken mot massmedier som ansåg att medierna skulle orsaka en framväxt av ny 
och bättre demokrati (ibid.). Katz & Lazarsfeld (ibid.) förklarar dock att trots dessa 
skildringar hade dessa grupper med polariserade åsikter likartade tolkningar om hur processen 
av masskommunikation äger rum (ibid.). 
 
I enlighet med Katz & Lazarsfeld (1957/1960) fallstudie identifierades flera faktorer gällande 
opinionsbildare. I deras studie drogs slutsatsen att massmedier och opinionsbildare har ett 
starkare samband med varandra än massmedier och övriga aktörer. Sambandet, enligt Katz 
och Lazarsfeld (ibid.), är att opinionsbildare utsätter sig mer för medier än övriga aktörer. 
Katz och Lazarsfelds beskriver att opinionsbildare tar till sig information från massmedier och 
således för vidare budskapet till de samhällsområden med betydligt mindre medial exponering 
(ibid.). 
 
 

 
Figur 3.2. Katz och Lazarsfelds Tvåstegshypotes (Källa: CT - http://communicationtheory.org/two-step-flow-
theory-2/) 
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3.4 Kritik mot Tvåstegshypotesen 
Gripsrud (2011) ifrågasätter Katz och Lazarsfeld och menar att medier inte längre är beroende 
av budskapet och innehållet, samt även inte vilken personlighet mottagaren har. Gripsrud 
(ibid.) kritiserar även Katz och Lazarsfeld för deras maktperspektiv, som Gripsrud förklarar 
endast kan utföras ett fåtal gånger och inte hela tiden.  
 
Gripsrud (2011) förklarar att mediernas icke-makt är ett problem om opinionsbildarna skall ta 
ställning kring en fråga som endast har rapporteras av medier och det saknas information från 
övriga ställen. McQuail (2010) för fram kritik mot Tvåstegshypotesen genom att påvisa att det 
inte är vetenskapligt visat att personlig kontakt från opinionsledare fungerar som 
påverkningsfaktor på diverse olika frågor som massmedier lyfter fram. McQuail (2010) menar 
också på att effekter från medier kan förekomma trots att det inte kommer från opinionsledare 
samt att det är lika möjligt att personligt kontakt både kan förstärka och även motverka 
effekterna. 
 
3.5 Habermas offentlighetsteori, Tvåstegshypotesen, sociala medier och 
interaktion 
Som Habermas (2003) påpekar är offentligheten något som är öppet för allmänheten. I dag är 
både internet och sociala medier öppna för allmänheten och alla personer kan delta i debatter, 
protester och informationsutbyte av olika slag samt även göra sin röst hörd utan att vara 
fysiskt närvarande på en specifik plats. Habermas offentlighetsteori är därmed applicerbar 
även på dagens samhälle, eftersom att det med sociala medier är tillgängligt för allmänheten 
hela tiden. Hadenius (2011) beskriver att sociala mediers vikt har ökat, och att det i sociala 
medier är möjligt för nyheter att spridas såväl som att organisera personer inom olika frågor. 
 
Det skulle kunna tänkas vara så att allmänheten kan påverka demokratin med hjälp av sociala 
medier, vilket skulle kunna vara ett tecken på att offentlighetsteorin är användbar. På så vis 
har sociala medier medfört att samhället är mer öppet och offentligt än tidigare, eftersom att 
alla som har ett konto på sociala medier även kan göra sin röst hörd. Sveriges kommuner och 
landsting (2010:b) framhäver att sociala medier innefattar funktioner som chatt, bloggar och 
diskussionsforum. På grund av dessa funktioner väljer myndigheter och kommuner att 
använda sig av sociala medier eftersom att det förenklar för myndigheter att sprida sitt 
budskap, samt för att det är lättare att skapa en dialog i sociala medier (ibid.). 
 
Sociala medier skulle kunna ses som en förlängning av den privata sfären som Habermas 
diskuterar. Det vill säga att det sker liknande samtal i sociala medier som inom familjer. 
Carlsson (2010) förklarar att samtal i sociala medier kan likställas med hur det är kring ett 
fikabord, det vill säga att det exempelvis kan diskuteras kring en idrottsaktivitet som skall 
utövas. Vilket även kan kopplas till Tvåstegshypotesen när det kommer till hur information 
och innehåll sprids i medier bland invånare.  
 
Tvåstegshypotesen som kommunikationsteori skulle kunna tänkas medföra 
interaktionsprocesser. Interaktion kan således definieras, inom ramen för denna studie, som 
ett begrepp där syftet är att föra ömsesidiga diskussioner där båda parter - individer och 
Göteborgs stad - skapar utrymme för diskussioner. Vilket innebär att myndigheter inte 
behandlar interaktion som en informativ process utan ser det som en dialog. En idé som delar 
liknande principer om interaktion är deliberativ demokrati. Enligt Gambetta (1998) lägger 
denna form av demokrati vikt på kommunikation som ett hjälpande redskap för att fatta bättre 
kollektiva beslut bland myndigheter med hjälp av sina invånare. Deliberativ demokrati skulle 
i viss utsträckning kunna placeras inom samma kategori som Habermas offentlighetsteori 
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eller Tvåstegshypotesen, eftersom att båda dessa teorier lägger vikt på kommunikation och 
medier.  
 
Thompson (2001) beskriver begreppet medierad interaktion. Thompson (ibid) förklarar att 
boktryckarkonsten kan ses som ett första exempel på medierad interaktion. Enligt Thompson 
(ibid.) var det tryckta ordet oberoende av huruvida individer delade en fysisk plats. Begreppet 
medierad interaktion skulle kunna kopplas till den definition av interaktion som används i 
denna studie. Det vill säga att interaktionen sker med hjälp av sociala medier, och således 
måste inte personerna vara på en gemensam fysisk plats. I nästa kapitel kommer vi att gå 
igenom metodvalet. 
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4.0 Metod 
Den här studiens empiriinsamling har skett med hjälp av en kvalitativ ansats. Kvalitativ 
forskning koncentrerar sig inte på kvantifiering vid insamling av data utan på upplevelser 
(Bryman, 2011). Valet av en kvalitativ metod grundar sig i att studiens frågeställningar som 
berör hur intervjupersonernas upplevelser är av hur Göteborgs stad använder sociala medier 
för att interagera med invånarna, och inte hur många personer som upplever en företeelse på 
ett visst sätt. Om vårt syfte hade varit att undersöka volym istället för vad intervjupersonens 
upplevelse är av våra frågor, vore en kvantitativ ansats att preferera. 
 
Valet av en kvalitativ undersökning kan vidare argumenteras genom Klaus Bruhn Jensen 
(2011). Bruhn Jensen identifierar tre huvudsakliga nämnare för kvalitativa studier inom 
medie- och kommunikationsvetenskap. Dessa är: mening, naturliga sammanhang och tolkbara 
subjekt. Det första kännetecknet är att kvalitativa studier är intresserade av att undersöka 
mening. Bruhn Jensen beskriver det första kännetecknet mening som att varje individ har 
särskilda uppfattningar om sitt liv och sin omgivning. Forskare är i sin tur intresserade av att 
undersöka de uppfattningar som råder för att sedan placera de i ett vetenskapligt sammanhang 
(ibid.). Som tidigare nämnt är studiens undersökningsområde hur Göteborgs stad uppfattar att 
deras arbete med sociala medier kan interagera med invånarna i kommunen. 
 
Fortsättningsvis beskriver Bruhn Jensen (2011) att undersökningar inom kvalitativ forskning 
försöker att undersöka det naturliga sammanhanget, vilket är det andra kännetecknet. Bruhn 
Jensen (ibid.) menar att kvalitativ forskning tar del av kultur, normer, arbetsplatsseder och 
liknande genom att hämta “stickprov” från dessa. Således väljer forskaren ett område som är 
avgränsat för att väga in olika faktorer. På så sätt kan ett område undersökas i sitt naturliga 
sammanhang (ibid.). 
 
Enligt Bruhn Jensen (ibid.) är det tredje kännetecknet för kvalitativ medie- och 
kommunikationsvetenskaplig forskning att forskaren ses som ett subjekt med tolkande 
förmåga. Det vill säga att den kvalitativa forskningen handlar om verklighetsuppfattningar 
(ibid.). Eftersom att detta är en kvalitativ studie kommer fokus att ligga på kvalitativa 
intervjuer i syfte att samla in verklighetsuppfattningar om Göteborgs stads arbetssätt med 
sociala medier, Göteborgs stads mål och förväntningar på användningen av sociala medier, 
hur Göteborgs stad tror att användningen av sociala medier kommer att se ut i framtiden samt 
att se hur Göteborgs stad uppfattar sin roll som opinionsbildare. Härnäst kommer en alternativ 
undersökningsmetod att presenteras. 
 
4.1 Alternativ undersökningsmetod 
Den här studien har tillämpat en kvalitativ ansats vid insamlingen av empiri, ett annat 
tillvägagångssätt hade varit att använda sig men det hade även varit möjligt att använda 
kvantitativ metod Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit surveyundersökningar. Enligt 
Bryman (2011) handlar surveyundersökningar om att samla in kvantitativ empiri för att 
undersöka och analysera olika variabler. För att samla in data i surveyundersökningar är 
enkäter eller strukturerade intervjuer vanligast (ibid.). Bryman (ibid.) menar på att fyra viktiga 
punkter inom kvantitativ forskning är mätning, kausalitet, generalisering och replikation.  
 
En kvantitativ ansats med surveyundersökningar hade varit användbart om syftet med studien 
hade varit att titta på flera kommuner i Sverige än enbart Göteborgs stad. Det hade då varit 
möjligt att få en bild av hur de olika kommunerna arbetar med sociala medier och kanske 
även jämfört dessa med varandra. Alternativt hade en surveyundersökningar varit tillämpbart 
för att jämföra hur de olika stadsdelskontoren i Göteborgs stad kommunicerar med sina 
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invånare. Bryman (2011) hävdar dock att kvantitativ ansats har fått utstå kritik eftersom att 
mätningen gör det svårt att koppla ihop forskning och vardag. Enligt Bryman (2011), menar 
Cicourel att mätningen av empirin kan vara problematisk när personerna svarar på en enkät. 
För att mätningen ska kunna göras korrekt måste alla personer som svarat på frågorna 
uppfattat dem på samma sätt (ibid.). 
 
Den här studiens övergripande undersökningsområde är att ta reda på hur Göteborgs stad 
arbetar med sociala medier för att interagera med invånarna, samt att även studera hur 
Göteborgs stad ser på sitt arbete med sociala medier såväl som att att se om, och hur, 
Göteborgs stad fungerar som opinionsbildare. Därmed är en kvalitativ undersökningsmetod 
bäst lämpad, eftersom att studien syftar till att ta reda på hur intervjupersonerna upplever att 
interagerandet med invånarna i Göteborgs stad är med hjälp av sociala medier. I nästa avsnitt 
presenteras studiens urval.  
 
4.2 Urval 
Ett målstyrt urval används i studien och det går ut på att välja ut individer, organisationer eller 
avdelningar som är relevanta till forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Ett målstyrt urval är den 
typ av urval som används vanligen inom kvalitativ forskning (ibid.). Vid urval av 
intervjupersoner har fokus varit på personer som har specifika arbetsuppgifter. Nämligen 
personer som arbetar både operativt respektive strategiskt med kommunikation inom 
Göteborgs stad. Således har alla intervjupersoner i studien erfarenhet av 
kommunikationsarbete och sociala medier. Alla tio stadsdelskontor i Göteborgs stad 
kontaktades för att kunna diskutera kring deras användning och arbetssätt av sociala medier. 
Vidare kontaktades ”Kommunkontoret” som egentligen heter någonting annat, vilket går att 
läsa mer om under rubriken etiska överväganden 4.7. Eftersom att det är 
kommunikationsenheterna hos varje stadsdelskontor som för vidare den 
kommunikationsstrategi som ”Kommunkontoret” har fastslagit, var det lämpligt att intervjua 
personer från kommunikationsenheterna sett till studiens syfte och frågeställningar. 
 
Först kontaktades ”Kommunkontoret”, som arbetar med strategier kring kommunikation i 
Göteborgs stad, via e-mejl för att intervjua de angående deras arbetssätt av sociala medier. 
Vid godkännande att kontakta “Kommunkontorets” kommunikationsavdelning, var nästa steg 
att ta kontakt med övriga stadsdelskontor i Göteborg via e-post. Av totalt de tio 
stadsdelskontor som kontaktades, för att se om de var tillgängliga för intervju, slutade det med 
att två stadsdelskontor kunde ta emot oss.  
 
Under e-postkorrespondensen med samtliga stadsdelskontor framkom det att det endast är två 
av dessa kontor som aktivt arbetar med sociala medier. I och med användningen av målstyrt 
urval möjliggjorde det för oss att hitta relevanta personer för studien. Således var det endast 
aktuellt att intervjua personer som arbetar på kommunikationsavdelningen på de två 
stadsdelskontor som aktivt jobbar med sociala medier, utöver ”Kommunkontoret”.  
 
Efter flertalet kontakter mellan de två stadsdelskontoren, som har koppling till sociala medier 
och dess kommunikationsstrategi, bokades intervjuer in. Samtliga personer, oavsett 
arbetsställe, hade möjligheten att ha intervjun på sitt kontor. Alla personer som har intervjuats 
i studien är kvinnor och arbetar på kommunikationsavdelningar i olika stadsdelar i Göteborgs 
stad och på ”Kommunkontoret”. I studien heter intervjupersonerna A, B, C, D, E och F. I 
nästkommande avsnitt behandlas utformningen av intervjuguiden. 
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4.3 Utformning av intervjuguide 
“The best way to find out what people think about something is to ask them.” (Bruhn Jensen 2011:270).  
 
I intervjuguiden återfinns såväl öppna som slutna frågor. Vid vissa av av de slutna frågorna 
följde en öppen följdfråga där intervjupersonerna fick utrymme att utveckla sina svar. Bryman 
(2011) menar att fördelen med öppna frågor är att de öppnar upp för svar hos 
intervjupersonen som intervjuaren inte kunnat förutse samt att de för möjlighet att beskriva 
med egna ord utan att färgas av intervjuarens val av ord. En öppen fråga kan användas när 
intervjuaren vill undersöka något nytt som denne inte har kunskap om sedan tidigare. Ett 
exempel på en öppen fråga är ”Hur arbetar ni för att närma er invånarna med hjälp av sociala 
medier?”. Bryman (ibid.) förklarar att nackdelen med öppna frågor är att de även öppnar upp 
för att intervjupersonen kan ge långa svar, vilket i sin tur kan leda till att det blir långa 
intervjuer. Enligt Bryman (ibid.) är fördelen med slutna frågor att det är lätt för 
intervjupersonen att besvara frågorna samt att det blir ett tydligt svar för intervjuaren att tolka. 
Ett exempel på en sluten fråga som återfinns i intervjuguiden är ”Har ni någon intern policy 
för användning av sociala medier, och följer ni SKL:s policy?”. Nackdelen med slutna frågor 
menar Bryman (ibid.) är att de kan bidra till att intervjupersonen blir mindre engagerad i 
intervjun eftersom att samtalet blir mindre personligt. Vid utformningen av intervjuguiden 
försöktes det att kombinera öppna och slutna frågor för att ge en bra balans samt för att dra 
nytta av de slutna respektive öppna frågornas olika fördelar.  
 
Vid utformningen av intervjuguiden tillämpades Bruhn Jensens (2011) tre kännetecken tid, 
struktur och djup. Enligt Bruhn Jensen (ibid.) är är tid en faktor som är beroende på hur 
omfattande ett ämne är, medan struktur innebär att intervjuaren följer ett mönster där de mest 
omfattande frågorna befinner sig först i intervjuguiden för att bilda en övergripande 
uppfattning. Medan djup är i vilken omfattande grad ett ämne ska diskuteras (ibid.). Vårt 
undersökningsämne bygger mycket på intervjupersonernas egna uppfattningar. Därmed 
behövs det tid och utrymme för intervjupersonen att tolka intervjusvaren för att eventuellt 
kunna följa upp med ytterliga frågor och resonemang. Bland de första frågorna som ställdes 
till intervjupersonerna var “Vilken typ av information ger ni ut via sociala medier?”. Det är ett 
exempel på en omfattande fråga. Bruhn Jensen (ibid.) förklarar att denna typen av struktur 
möjliggör för att effektivt kunna analysera det insamlade materialet. I nästa avsnittet 
beskrivas det hur studiens data har samlats in. 
 
4.4 Datainsamling – Kvalitativa intervjuer 
Insamlingen av data har skett genom kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) är 
kvalitativa intervjuer ett samlingsnamn för en mängd olika sätt att intervjua. Kvale (1997) 
beskriver att kvalitativa intervjuer fångar upp intervjupersonernas subjektiva beskrivningar 
och upplevelser av verkligheten, där intervjupersonerna själva får möjlighet att uttrycka sig 
med egna ord. Dessutom har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Semistrukturerade 
intervjuer handlar om att intervjuaren har frågor, likt ett frågeschema, men att frågorna inte 
har en speciell ordning samt att intervjupersonen har uppföljningsfrågor till viktiga svar 
(Bryman, 2011). 
 
Anledningen till att semistrukturerade intervjuer används för empiriinsamling är för att få mer 
utvecklade svar, och att även kunna följa upp intressanta svar från intervjupersonerna med 
följdfrågor då frågorna inte har en speciell ordning. Enligt Kvale (1997) använder forskare 
kvalitativa intervjuer för att fånga upp intervjupersonernas livsvärld och dess relation till 
denna värld de vistas i. Eftersom att denna studie är ute efter att beskriva hur Göteborgs stad 
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använder sig av sociala medier för att interagera med invånarna är kvalitativa intervjuer en 
passande metod. Således möjliggör det att fånga upp intervjupersonernas erfarenhet av den 
livsvärld denne vistas i. 
 
Empirin som ligger till grund för vår analys bygger på intervjuer med sex personer. 
Intervjuerna varade i cirka 40 minuter till en timme per intervju. Utav respekt för personerna 
som ingår i studien anpassades intervjuerna tidsmässigt efter intervjupersonernas behag. Vi 
gjorde två gruppintervjuer såväl som en enskild intervju. Enligt Kvale (1997) ser aldrig 
enskilda intervjuer likadana ut, utan enskilda intervjuer kan användas till att söka information, 
åsikter, historier alternativt berättelser. Bryman förklarar (2011) att gruppintervjuer är att ett 
antal personer, i grupp, diskuterar olika frågeställningarna. Skillnaden mellan fokusgrupper 
och gruppintervjuer är liten, men i fokusgrupper är forskarens syfte att se hur 
intervjupersonerna i egenskap av att vara i en grupp ställer sig till en fråga. Bryman (2011) 
menar på att fördelen med gruppintervjuer istället för exempelvis fokusgrupper är att 
gruppintervjuer underlättar både ekonomiskt och tidsmässigt för forskaren. Gruppintervjuer 
möjliggör för forskaren att prata med flera individer samtidigt, och att flera olika 
frågeställningar kan diskuteras (ibid.). Kvale (1997) lyfter fram att fördelen med 
gruppintervjuer är att det kan leda till känslomässiga uttalanden från intervjupersonerna när 
ämnet diskuteras. Enligt Kvale (ibid.) är nackdelen med gruppintervjuer att forskaren inte har 
lika mycket kontroll över intervjun, vilket kan leda till att empirin som samlas in blir svår att 
analysera. Alla intervjuer spelades in med hjälp av två iPhones. I det kommande avsnittet 
beskrivs det hur datainsamlingen har bearbetats.  
 
4.5 Bearbetning av insamlat material 
Efter att intervjuerna var inspelade transkriberades allt material. Bryman (2011) beskriver att 
kvalitativa forskare använder sig av transkribering och inspelade intervjuer för att deras fokus 
är på vad, och hur, intervjuobjekten säger vad de säger. Med hjälp av inspelade intervjuer kan 
forskaren därmed vara uppmärksam på synpunkter eller intressanta resonemang och följa upp 
det utan att behöva tänka på att anteckna (ibid.). 
 
För att arbetsprocessen skulle fortlöpa snabbare beslutade studiens två författare att dela upp 
antalet intervjuer och transkribera dessa var för sig. Allt för att arbetet skulle fortskrida så 
snabbt som möjligt. Dalen (2015) förklarar att vid tolkning av empiriskt material utgår 
forskaren ifrån det insamlade intervjumaterialet. I kvalitativa intervjuer är sådant 
tillvägagångssätt lämpligt (ibid.). Analysen skedde genom att gemensamma teman 
identifierades utifrån den data som samlats in. De teman som identifierades är interagerande 
med hjälp av sociala medier, förväntningar på sociala medier, användning av sociala medier i 
framtiden och kommunens roll som opinionsbildare. Nu närmast presenteras studiens 
reliabilitet såväl som validitet. 
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Kvale (1997) lyfter fram begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom 
samhällsvetenskaplig forskning, och dessa begrepp klassas som vetenskapens heliga 
treenighet. Bryman (2011) beskriver att reliabilitet är hur ett mått anses vara pålitligt, 
alternativt hur det stämmer överens, är på ett begrepp. Reliabilitet handlar också om det är 
möjligt att genomföra en exakt likadan studie, och att slutsatserna från undersökningen blir 
slående lika, eller om resultaten blir påverkade av andra anledningar (ibid.). Bryman (ibid.), 
som hänvisar till LeCompte & Goetz, skriver att begreppet extern reliabilitet handlar om att 
det är svårt att “frysa” den sociala miljön och de villkor som fanns där, för att kunna göra en 
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studie replikerbar. Intern reliabilitet syftar till de indikatorer, som antingen är en skala eller 
index, är pålitliga alternativt konsekventa (ibid.). 
 
Den här studien kretsar kring att undersöka hur Göteborgs stad arbetar med sociala medier för 
att interagera med invånarna i Göteborg. Det skulle inte vara möjligt att göra en likadan studie 
om några år eftersom att sociala medier och digitala trender ständigt utvecklas och förändras. 
Således är det inte möjligt att studien kommer att kunna replikeras framöver, även om samma 
intervjupersonerna skulle ingå. Dessutom skulle inte svaren från intervjupersonerna vara 
liknande om en skulle försöka att göra om studien om några år. Det svåraste för att inte nå en 
bristfällig reliabilitet har varit vid transkriberingen av intervjuerna. Vilket åstadkoms genom 
att inte skriva ner alla ord som sades vid intervjuerna. Däremot antecknades inte 
utfyllnadsord, skratt eller tankepauser vid transkriberingen. 
 
Enligt Kvale (1997) handlar validitet om studien undersöker det som den säger att den skall 
göra. Extern validitet är om det resultatet som framkommer från studien kan generaliseras 
förutom i det sammanhang som den undersökning i (Bryman, 2011). Intern validitet handlar 
om huruvida det är möjligt att slutsatserna i materialet är hållbart eller ej (ibid.). 
Intervjuguiden formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studien har hög 
validitet eftersom att den faktiskt undersöker vad som ämnats att undersöka. Intervjuguiden 
hjälper till att förstärka validiteten eftersom det är tänkt att svaren från intervjupersonerna 
skall ge oss svar på frågeställningarna. Bryman (2011) menar att inom kvalitativ forskning är 
det bekymmersamt att generalisera. Att generalisera en situation, där den blev producerad, är 
inte möjligt (ibid.). Det vill säga att det inte är möjligt att generalisera den här studiens 
intervjusituationer från den plats där de gjordes, till en annan. I metodkapitlets näst sista 
avsnitt beskrivs studiens etiska överväganden. 
 
4.7 Etiska överväganden 
Bryman (2011) förklarar att grundläggande principer inom etik för personerna som medverkar 
i studier är frivillighet, anonymitet, integritet och konfidentialitet. Forskaren behöver upplysa 
personer som ingår i studien om dess syfte, att det är frivilligt att delta i studien och att de har 
möjlighet att hoppa av studien vid behov (ibid.). 
 
Enligt Bryman (ibid.) skall dessutom uppgifter om personer som deltar i studiens handskas, 
och förvaras, på ett sätt så att ingen annan har åtkomst till dessa uppgifter. Samt att uppgifter 
insamlade i forskningen får endast användas till forskning (ibid.). Detta hade vi i åtanke och i 
studien används anonyma intervjuer för att intervjupersonerna skall kunna prata utan 
begränsningar om ämnet. Vid samtliga intervjuers start förklarades det att personerna inte 
behöver medverka i studien, att de kan välja att hoppa av när som helst, vilket syfte studien 
har och att uppgifterna endast kommer att användas i forskningen. Studiens författare har valt 
att anonymisera såväl personer som vilka stadsdelskontor som har besökts och varit 
medverkande i studien. Ett exempel på det är att alla kontor, oavsett vilken stadsdel de tillhör, 
kallas för stadsdelskontor medan det kontoret som är ansvariga för den övergripande 
kommunikationen i Göteborgs stad kallas för ”Kommunkontoret”. Även fast 
”Kommunkontoret” egentligen heter något annat. Dessutom kallas intervjupersonerna i 
studien för A, B, C, D, E och F. 
 
4.8 Metodkritik och diskussion 
Utifrån en kvalitativ ansats kan studien undersöka hur interaktionen mellan Göteborgs stad 
och dess invånare är. Eftersom att kvalitativa intervjuer har tillämpats är det också möjligt att 
fastställa intervjupersonernas upplevelser av Göteborgs stads arbetssätt, samt hur den framtida 
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användningen av sociala medier kan komma att se ut. Enligt Kvale (1997:257) är kritiken mot 
kvalitativa intervjuer att de kan vara ineffektiva eftersom att de bygger på ledande frågor, är 
subjektiva samt förlitar sig på subjektiva uttryck. Detta innebär att det empiriska resultatet kan 
få minskad tillförlitlighet och får analyseras utifrån valda teorier och tidigare forskning för att 
få någon betydelse.  
 
Med tanke på att de övriga åtta stadsdelskontor inte har någon erfarenhet av användning av 
sociala medier, hade det varit intressant att undersöka hur dessa stadsdelskontor tror att deras 
arbetssätt kommer att förändras med en eventuell implementering av sociala medier. De 
övriga stadsdelskontor hade dock inte tillräckligt med erfarenhet för att besvara spekulativa 
frågor. 
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5.0 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer det empiriska resultatet presenteras, genom citat samt reflektioner 
och därefter följer en analys. Avsnittet är uppdelat efter de teman som framkom under 
bearbetningen av materialet. 
 
5.1 Interaktion med hjälp av sociala medier 
Eftersom att studiens syfte handlar om att undersöka Göteborgs stads arbetssätt med sociala 
medier och hur interagerandet mellan kommunen och invånarna ser ut, ställdes frågan hur 
kommunen arbetar med sociala medier för att interagera med invånarna. Intervjuperson C 
hävdar att Göteborgs stad bland annat att måste vara tydligare med att förmedla rätt 
information. Vilket skulle kunna ge invånarna en bättre förståelse för när de kan påverka 
beslut och när de inte kan.  
 

...Vi har en kommunikationsstrategi som säger att vi ska vara bättre på att berätta vad 
vi gör och varför vi gör saker och ting. I det ligger ju också det här, om vi blir bättre på 
att berätta vad vi gör så blir det också lättare för Göteborgarna att vara med och 
påverka och sen förstå inom vilka områden man kan vara med och påverka och när 
man inte kan vara med att påverka. (Intervjuperson C). 
 

Intervjuperson D tar till uttryck att det finns en brist på förståelse hos invånarna i hur 
kommunen faktiskt opererar och vad deras preliminära mål är. Detta har möjligtvis föranlett 
en mer eller mindre missförstådd bild av kommunens arbete. Med detta, betonar Göteborgs 
stadsdelskontor vikten av att befinna sig på sociala medier men även “där folk befinner sig”. 
 

...Det är en genomtänkt strategi, både egentligen för att vi faktiskt behöver informera, vi 
har ju faktiskt skyldighet enligt kommunallagen att informera om vad kommunen gör. 
Men vi vill ju göra mer än så, vi vill ju också ha ett engagemang och en dialog och så. 
Och då är sociala medier ett viktigt komplement men det kan inte ersätta det andra, 
utan det är ett viktigt komplement och det tittar vi på också. Vi gör en hel del 
undersökningar där vi ser, hur får staden eller hur får Göteborgarna sin information 
från Göteborgs stad och vart får man reda på saker och ting?...Vi behöver finnas i 
sociala medier. (Intervjuperson D) 
 

Mycket av arbetet som genomförs av Göteborgs stadsdelskontor är på förhand bestämt av 
kommunfullmäktige. Tillvägagångssättet avgör dock stadsdelskontoren själva. Det vill säga 
att även om kommunfullmäktige bestämmer över stadsdelskontoren har dessa kontor fritt 
styre i övriga frågor. Vilket exempelvis skulle kunna vara hur de väljer att nå ut till sina 
invånare. Stadsdelskontorens riktlinjer bygger bland annat på Sveriges kommuner och 
landsting (SKL:a) samt E-delegationen riktlinjer. 
 

...När vi har gjort det arbetet så har vi ju tittat mycket på både hur privata företag och 
hur andra kommuner jobbar. Vi försöker ha ett samarbete med andra kommuner. Vi har 
också en organisation som heter SKL (Sveriges kommuner och landsting) där man 
också kan få bra hjälp för det är ju inte vi själva bara som brottas med dessa frågor 
utan det är ju många som sitter och funderar på hur vi bäst kan hålla till en bra dialog 
eller använda sociala medier på bästa sätt. (Intervjuperson C). 
 

E-delegationens riktlinjer sträcker sig, i ett av Göteborgs stadsdelskontors fall, främst över de 
aspekter som behandlar direkta interaktioner genom exempelvis kommentarsfält eller 
liknande. I dessa riktlinjer från E-delegationen (2010) framgår det bland annat att, 
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myndigheten inte ska framföra kränkande uppgifter, eller uppgifter som kan bryta mot intrång 
i andra rättigheter i upphovsrättslagen. 
 

...Ja, vi har ett dokument som vi kallar för ”Plan för Göteborgs stads kanaler”. Där 
tittade vi mycket på E-delegationens riktlinjer när vi tog fram den kanalplanen. Sen har 
vi ju en digital kanalstrategi där vi också har tittat på E-delegationen.(Intervjuperson 
A). 

 
Intervjuperson A förklarar att E-delegationens riktlinjer tillämpats genomgående i de flesta 
av deras huvudsakliga arbetsplaner. Nedan beskriver intervjuperson C att de tar på sig 
rollen som moderatorer vid eventuella fejder på deras sociala medier-kanaler. Med andra 
ord har kommunen kontroll över deras kanaler så att känslig information eller kränkande 
uttryck inte publiceras av kommunens anställda eller de som besöker kanalerna. 
 

...Om man ska gå från de här riktlinjerna som vi har då så måste vi svara på frågor och 
se till att det inte blir kränkningar och sådant där. Det är ju lite på den nivån det har 
legat att man har varit rädd från början att det ska bryta ut värsta...Ja, pajkastning 
eller kränkande uttryck...Det har ju inte varit mycket sådant. Man får ju hålla koll på 
vad som händer, och om det händer någonting i kommentarsfälten, men det har ju ändå 
varit ganska lugnt. (Intervjuperson C). 
 

Göteborgs stad arbetar strategiskt kring vilka social medier-kanaler som ska användas. 
Exempelvis framhäver intervjuperson A att det krävs en tanke bakom en eventuell 
implementering av en ny kanal.  
 

...Det tankesättet som också är applicerbart till de digitala kanalerna, är “vart är 
folk?”. Vi måste vara där de är. Vi kan inte ha en egen blogg, eller det kan vi också ha, 
men vi måste tänka igenom det. Är det vettigt att göra det? Och försöka få folk att hitta 
oss eller ska vi vara där människor är?. (Intervjuperson A). 

 
Precis som intervjuperson A poängterar finns det ett intresse av att befinna sig där invånarna 
är, men det är även en fråga om att invånarna ska hitta Göteborgs stad och vice versa. För att 
effektivt nå ut till alla invånare räcker det inte att bara befinna sig på populära sociala medier-
kanaler.  
 
Sociala medier har onekligen öppnat nya vägar för kommunikation mellan privatpersoner, 
myndigheter och företag. Det är viktigt, i enlighet med Denti m.fl (2012), för medborgare att 
ständigt vara aktiva på sociala medier för att hålla sig uppdaterade. Därtill kan det leda till att 
kommuner börjar lägga märke till och organisera sig där människor befinner sig, i syfte av att 
skapa interaktion (ibid.). McNutt (2014) framhäver att om inte regeringar använder sig av 
sociala medier för att interagera blir de sociala medier-kanalerna ineffektiva. 
 
Habermas (2003) menar att offentlighetsteorin kretsar kring att allt ska vara tillgängligt för 
hela allmänheten utan att vissa samhällsgrupper exkluderas. Dessutom menar Habermas, 
enligt Thompson (2001), att medial delaktigt är viktigt i det demokratiska livet. Det går att 
applicera Habermas offentlighetsteori på hur Göteborgs stad tar sig an uppgiften att interagera 
med invånarna. Vilket Göteborgs stad gör genom att vara närvarande i sociala medier och 
svara på kommentarer från invånarna. Därmed kretsar hela deras arbetssätt kring att svara på 
inkomna kommentarer. Negativt med det skulle kunna vara att utan kommentarer från 
invånarna på sociala medier blir det inget interagerande. Vilket skulle kunna innebära att 
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invånarna tillhandahåller en viss makt att påverka huruvida det uppstår någon interaktion 
mellan dem och kommunen. Här finns det utrymme för förbättring så att invånarna skall 
kunna vara mer involverade och ha mer att säga till om i framtiden. Sådant arbetssätt som 
Göteborgs stad har för tillfället har även även Ellison & Hardey sett. Ellison & Hardey (2013) 
menar på att myndigheter, som använder sociala medier passivt, endast är ute efter att 
informera allmänheten om lokala tjänster. 
 
5.2 Mål och förväntningar med sociala medier 
Det framkommer tydligt i ett par intervjuer att sociala medier fungerar som marknadsförings- 
och informationskanaler för Göteborgs stad. Därmed kan Göteborgs stad även förenkla 
informationssökning för invånarna genom att befinna sig på sociala medier. Intervjuperson C 
beskriver att Göteborgs stad kan synliggöra arbetet som staden gör genom sociala medier. 
 

Det är ju att synliggöra stadens arbete, vad vi gör och varför, men också då att göra det 
enklare för Göteborgarna att de ska förstå vilka områden som de kan vara med och 
påverka. Så det är två delar, vi vill berätta vad vi gör och varför men vi vill också att 
Göteborgarna ska förstå när de kan vara med och påverka. Det är lite så här, blir vi 
bättre på att berätta, vad vi gör och varför, så blir det också enklare för Göteborgarna 
att förstå vad är det staden gör. (Intervjuperson C). 
 

Intervjuperson D förklarar att målet och förväntningar på sociala medier är att Göteborgs stad, 
och de olika stadsdelskontoren, ska vara lättillgängliga där invånarna ska kunna ställa frågor, 
och på ett enkelt sätt kontakta staden. Däremot är Göteborgs stads ursprungliga mål med 
implementeringen av sociala medier otydlig. 
 

Tyvärr kommer jag inte ihåg dem. Jag tror att det var att vi skulle testa oss fram och se 
vad som funkar, och vad som inte funkar. (Intervjuperson D). 
 

Intervjupersonerna C och D framhäver att det ska vara enkelt att få tag och få reda på 
information om vad som pågår i Göteborgs stad. Det stora målet med användning av 
sociala medier är således att få tag på information i Göteborgs stad. I en annan intervju 
förklarar intervjuperson E att det övergripande målet särskiljer sig. Exempelvis är det 
övergripande målet med sociala medier att invånare ska kunna interagera med 
stadsdelskontoren som huvudmålet med användningen av sociala medier.  
 

Syftet med det var att vi ville öka möjligheten till att kommunicera mer, att det kanske är 
det som snarare är vårt mål även om vi inte har ställt upp något konkret eller mätbart 
mål, att få folk att interagera mer. Och även att få folk ute i verksamheterna att bidra 
med information eller innehåll. (Intervjuperson E). 
 

Numera är fler myndigheter och offentliga förvaltningar aktiva på sociala medier (Agostino, 
2013). Nilsson & Carlsson (2014) förklarar att sociala medier som Facebook och Twitter är 
viktigt för att människor ska engagera sig i demokratin. En av intervjupersonerna beskriver 
också att det är viktigt att befinna sig där medborgarna finns. Detta skulle kunna tänkas öka 
förväntningarna på att myndigheter och offentliga förvaltningar ska synas och finnas i sociala 
medier. Med hjälp av sociala medier är det även enklare för invånare att kontakta diverse 
olika myndigheter, eller kommuner, för att ställa en fråga eller hitta information. 
 
Vilket skulle kunna leda till att det öppnas upp nya möjligheter för invånare att diskutera med 
kommunen genom sociala medier. Sedermera kan det tänkas att det för invånare och staden 
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närmare varandra eftersom att kontaktytorna krymper. Gambetta (1998) beskriver att 
deliberativ demokrati handlar om att fokus läggs på kommunikation för att exempelvis 
myndigheter får hjälp av deras invånare att att fatta bättre kollektiva beslut. Vilket skulle 
kunna appliceras på Göteborgs stad genom att fokusera på kommunikation i sociala medier 
som kan leda till att staden, och samhället, blir bättre. Allt genom att använda sig av stadens 
invånare. Det skulle kunna ses som en interaktion från Göteborgs stad sida, att de frågar om 
hjälp, samtidigt som invånarna får komma till tals samt bli lyssnade på. Olsson (2002) skriver 
att offentligheten numera kan utövas på olika sätt, exempelvis på grund av internets 
framkomst, eftersom att medborgarna fritt kan söka information via internet. 
 
Göteborgs stads målsättning med sociala medier är att informera invånarna vad som sker i 
kommunen, och att det skall gå att ställa frågor till kommunen. Förväntningen på 
interagerande från invånarnas sida skall ske genom frågor som ställs till Göteborgs stad. Det 
tänkesätt med interagerande och sociala medier kan tänkas vara aningen förlegat. Det krävs 
ett varierande innehåll och dialog i sociala medier. Att det enbart kommer en fråga från en 
invånare som sedan besvaras klassas inte som interagerande. Sociala medier skulle dock 
kunna öppna upp för möjligheten till mer interagerande mellan Göteborgs stad och invånarna. 
Thompson (2001) beskriver att medierad interaktion inte behöver ske där två personer delar 
samma fysisk plats. Därmed skulle det kunna vara så att sociala medier öppnar upp för nya 
möjligheter för Göteborgs stad att kunna föra en dialog med sina invånare. 
 
Göteborgs stads invånare behöver bli mer intresserade av kommunen för att göra det aktiva 
valet att följa de i sociala medier. Leigert (2015) framhäver att kommuner i Sverige saknar 
förståelse för vad invånarna vill se på Facebook. Vilket i sin tur kan bero på att kommunerna 
sällan ställer frågor gällande innehåll, utan enbart fokuserar på statistiken som varje inlägg 
genererar (ibid.). Vilket innebär att hela målsättningen och förväntningarna på sociala medier 
från Göteborgs stad är att invånarna skall göra det aktiva valet att skicka in en fråga. 
Göteborgs stad själva arbetar inte aktivt med att underlätta för interagerande på något sätt utan 
det sker från invånares alternativt sociala medier-användares aktiva val.  
 
5.3 Framtida användning av sociala medier i Göteborgs stad 
Om framtidens användning av av sociala medier svarar de tillfrågade intervjupersonerna att 
det främst är bilder och rörligt material som kommer att användas framöver. Det är i första 
hand bilder som kommer vara vara ett eftertraktat och viktigt verktyg i den framtida 
kommunikationen. 
 

Jag tror vi kommer ta in Instagram. Bilder är bra. Jag vet inte om det kommer vara 
externt, det kan även vara internt men man berättar för varandra vad man gör. Sedan 
tror jag att det kommer hända saker i den digitala utvecklingen också. Det är omöjligt 
att säga i dag vad vi kommer göra om några år eftersom det kommer att förändras. 
(Intervjuperson F). 
 

Intervjuperson F framhäver den tekniska utvecklingen som avgörande för hur Göteborgs stad 
kommer att använda sociala medier i framtiden. Anledningen till att fler bilder kan tänkas 
användas mer i framtiden ska vara i berättarsyfte för invånarna och även för kollegor internt. 
Att det är bilder och Instagram som ligger närmast tillhands att implementeras, berättar även 
intervjuperson E. 
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Instagram tror vi, ja, det är vi väldigt sugna på. Vi har inte riktigt hittat formerna för 
det och har inte kommit dit än. Även Twitter kanske, men jag vet inte, Instagram är väl 
den som känns mest angeläget. (Intervjuperson E). 
 

Dessutom kan en ny tjänst som en egenproducerad videoplattform från Göteborgs stad, med 
tydlig koppling till sociala medier som Facebook och Youtube, bli introducerad inom en snar 
framtid. 
 

Vi har nu ganska nyligen tagit ett större grepp kan man säga, om våra digitala kanaler. 
Vi håller också på att ta fram en egen videoplattform. Och i samband med det arbetet 
kommer vi också se över Youtube-kanalen och vad lägger vi på där, och vad lägger vi 
på Goteborg.se. Vi känner nog inte riktigt att vi någonsin kommer bli färdiga med det 
här. Utan det gäller ju liksom hela tiden hålla det arbetet vid liv, och se vad kommer det 
för nya sociala medier och hur kan vi använda det. (Intervjuperson C). 
 

Från den videoplattformen skulle det vara möjligt att dela klipp till både Facebook respektive 
Youtube. Samtidigt kan funktionen “livesändning” som numera finns på Facebook vara 
användbar. 
 

Men i den här videoplattformen där kommer ju finnas enkla funktioner att dela filmer 
direkt till Youtube eller direkt till Facebook. Men jag har funderat på det, och 
någonstans måste koppla in hela den här videostrategin. Det står vi ju inför att komma 
igång med mer. Och då är det liksom... att göra proffsiga videoinslag eller så på 
Facebook kan man naturligtvis livesända en händelse, en debatt, ett första spadtag eller 
en invigning. (Intervjuperson B). 
 

Utöver det finns det möjlighet att Snapchat kommer implementeras, men det är inte är något 
som kommer att ske inom den närmaste tiden för Göteborgs stad. 
 

Jag har tittat på Snapchat och har lite svår att se det, den är ju tillfällig, det försvinner 
ju. Då får man verkligen tänka genom, man skulle kunna göra någon slags pilot för att 
se. Vi behöver kunna dokumentera, det är också sådana här saker som...det är inte ens 
säkert att vi kan vara på Snapchat eftersom vi behöver arkivera. Arkiveringslagen säger 
att vi måste spara vårt material. Så det kan finnas vissa juridiska begränsningar… 
(Intervjuperson A). 
 

Snapchat som ett ytterligare potentiellt användbart socialt medium blir överskuggat av 
lagkrav. Enligt ett stadsdelskontor i Göteborg måste all information som de ger ut arkiveras. 
Trots den juridiska aspekten menar intervjuperson A att det dessutom måste finnas ett tydligt 
syfte med att implementera en ny kanal. Således har Göteborgs stad begränsat sig till ett fåtal 
sociala medier av administrativa skäl. 
 
Att sociala medier, även kallat för nya medier, fungerar som ett verktyg som kan sprida 
information utan att traditionella medier är inblandade, och som ett socialt nätverk för 
människor att närma sig varandra är Nilsson och Carlsson (2014) samt Ramsaran-Fowdar & 
Fowdar (2013) överens om. Framtidens användning av sociala medier, och vilka olika sociala 
medier-kanaler som kommer att finnas framöver kan ingen sia om. Hela tiden går 
utvecklingen framåt och det tillkommer nya appar, eller webbsidor, som snabbt blir populära. 
Än i dag kan Habermas (2003) teori om offentligheten vara användbar, även om det sker i 
andra plattformar än tidigare. Vilket i det här fallet till exempel är sociala medier. Göteborgs 
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stad håller på att anpassa sig till framtidens sociala medier och rustar även upp sina egna 
plattformar. Vilket skulle kunna leda till att Göteborgs stad enbart anpassar sig till de sociala 
medier som är en digital trend just nu och således aldrig själva arbetar för att utveckla nya 
teknologier, eller appar, som kan gagna invånare i staden. Detta framkommer även i den 
egenproducerade videoplattformen som Göteborgs stad arbetar med för tillfället. Eftersom att 
den nya videoplattformen ska ha en tydlig koppling till sociala medier som Facebook och 
Youtube, skulle det kunna bli så att Göteborgs stad kommer att vara beroende av Facebook 
och Youtube - istället för att kanske arbeta med en plattform som de äger och kan kontrollera 
fullt ut.  
 
Ytterligare en byggsten som kan implementeras inom kort i Göteborgs stads 
kommunikationsstrategi är användning av bilder, och framförallt med hjälp av Instagram. 
Bilder behöver inte enbart används som extern kommunikation utan kan även användas i 
internkommunikationen. Internt kan det underlätta för arbetskollegor medan externt kan det 
göra Göteborgs stad till en mer attraktiv arbetsplats. Nepal, Paris & Georgeakopoulos (2015), 
förklarar att sociala medier kan användas för kampanjer, katastrofhantering alternativt 
planering. Medan Klang & Nolin (2011) framhäver att det viktigaste är att myndigheter 
etablerar närvaro på sociala medier efter att kanalen nått en global målgrupp.  
Eftersom att Göteborgs stads arbete riktar sig mot samhället, och dess invånare, skulle det 
kunna vara så att en etablerad och bred närvaro på sociala medier är viktig. Det skulle kunna 
leda till att frågor som berör stadsplanering, katastrofhantering och liknande når fler invånare. 
Det kan dock vara problematiskt att Göteborgs stad enbart är aktiva på Facebook. Då måste 
invånarna befinna sig där för att tillhandahålla information från Göteborgs stad. Det skulle 
kunna innebära att om invånarna i staden inte befinner sig på Facebook går de miste om 
information.  
 
Habermas (2003) förklarar att det, inom offentligheten, är viktigt att allting skall vara 
tillgängligt för allmänheten. Sålunda kan det verkligen diskuteras om Göteborgs stads val av 
olika sociala medier-kanaler verkligen finns tillgängligt för alla. Enligt Ellison & Hardey 
(2013) är Facebook och Twitter de mest populära sociala kanalerna. Med avsaknaden av ett 
aktivt konto på Twitter från Göteborgs stads sida, läggs all fokusering på Facebook. Vilket 
skulle kunna leda till att alla medborgare inte har tillgång till samma information, eftersom att 
Göteborgs stad inte kan räkna med att alla medborgare har, eller är aktiva, på Facebook.  
Vilket skulle kunna innebära att Göteborgs stad räknar med att alla invånare har tillgång till 
internet, sociala medier och smartphones för att kunna få informationen från Göteborgs stad. 
Det skulle dock kunna vara så att alla invånare inte har de ekonomiska förutsättningar som 
krävs för att kunna använda sig av internet och smartphones. Följaktligen skulle det kunna 
leda till att många invånare i kommunen går miste om viktig information, eller inte kan 
återkoppla till kommunen angående hur de hanterar vissa frågor. Således kan det bli så att 
kommunen skapar en envägskommunikation - vilket innebär att kommunikationen endast är 
informativ.  
 
5.4 Göteborgs stad som opinionsbildare 
I och med att Göteborgs stad och alla stadsdelskontor själva bestämmer vad de publicerar i 
respektive sociala medier-kanal, identifierades ett tema gällande Göteborgs stad som 
opinionsbildare. Förtydligande av stadens arbete ingår i Göteborgs stads 
kommunikationsstrategi, dock menar intervjuperson C, att det staden kommunicerar ut sker 
genom fattade beslut av kommunfullmäktige. 
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Jag tror att vi utgår från vårt uppdrag som är från kommunikationsavdelningens sida är 
ju det egentligen det som är kopplat till kommunikationsstrategin att informera och 
kommunicera det arbete som görs i staden. Vi kommunicerar ju, hur man säger, utifrån 
fattade beslut. Det är det som är liksom. Vår kommunikation utgår alltid från de som 
beslutar i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. (Intervjuperson C). 
 

Det resonemanget gällande att kommunikationsavdelningen enbart förmedlar redan tagna 
beslut, framhävs ytterligare i en annan intervju. Därmed ser inte Göteborgs stadsdelskontor 
sig själva som opinionsbildare utan att de endast förmedlar information om tagna beslut. 
 

Det är inte någon opinion här, sen är det klart att folk kan uppfatta det som så, men då 
är det ju ett fattat beslut i demokratisk ordning bland politikerna. Och det är ju där 
tjänstemännen får börja jobba med frågan, och sen informerar vi om det. Klart att 
någon kan tycka som att det känns som opinion. (Intervjuperson B). 
 

Åsikterna kring om stadsdelskontoren i Göteborgs stad är en opinionsbildare går dock isär. Så 
här resonerar en annan intervjuperson om att det möjligen kan vara så eftersom att det 
politiska förs fram i exempelvis sociala medier. 
 

Men det är klart att vi är en opinionsbildare eftersom att vi för ju vidare det som har 
bestämts i politiken, och blir deras förlängda arm. På så sätt så kan man ju säga att vi 
blir opinionsbildare i sociala medier, då vi för fram politiskt fattade beslut så blir 
opinionsbildare. (Intervjuperson A). 
 

Därmed särskiljer sig svaret från intervjuperson A i jämförelse med tidigare svar från 
intervjupersonerna. Hon menar att det är självklart att Göteborgs stad blir opinionsbildare, då 
de är politikens hjälpande redskap och således kan klassa sig själva om opinionsbildare. Även 
fast de inte är med och tar ett beslut, eller kan påverka det redan tagna beslutet. 
Med hjälp av en öppen kommunikation om vad som sker i kommunen, oavsett 
kommunikationskanal, skulle det kunna hjälpa demokratin i Göteborgs stad. 
 

Vi vill vara transparenta, både berätta det som vi gör bra och det som vi blir kritiserade 
för. Vi vill vara sakliga, sedan är det klart att vi har en helt annan roll i jämförelse med 
journalistiken. Jag tycker att folk som är kommunikatörer arbetar för att vi ska berätta 
mer, än vad andra tycker om organisationen. Så jag tror att det är en tjänst för 
demokratin att man öppnar upp organisationen och berättar mer vad som händer. Vi 
bör vara proaktiva med att berätta vad vi lägger ut. (Intervjuperson D). 
 

Intervjuperson D menar på att genom att informera om vad som pågår i kommunen så öppnar 
det upp för demokratin eftersom att medborgarna får insyn i verksamheten. Dessutom ges 
rådet till Göteborgs stads att vara proaktiva med sin kommunikation. 
 
Samtliga sex intervjupersoner är inte överens om att Göteborgs stadsledskontor fungerar som 
opinionens förlängda arm eller ej. Även om kommunikationsenheterna i Göteborgs stad inte 
är direkt ansvariga över dagordningen, utan endast utgår ifrån fattade beslut, skulle de ändå 
kunna ses som en påverkande aktör. Enligt Katz (1957/1960) är mediernas roll i samhället att 
erhålla en viss samhällsordning och opinionsbildarnas roll är att förmedla kunskap om hur 
detta äger rum till övriga medborgare. Detta överensstämmer även med Nepal, Paris & 
Georgeakopoulos (2015) som hävdar att medier kan användas i varierande syfte, exempelvis 
som tjänster, transport, kampanjer etc. 
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Enligt Ramsaran-Fowdar (2013) spelar media en stor roll i samhällsbyggande. Sociala nätverk 
ger upphov för människor, samt institutioner, att komma varandra närmare. Sociala medier 
erbjuder i sin tur möjligheten för kommunikation och interagerande mellan medborgare och 
institutioner att utvecklas. Tvåstegshypotesen spelar en viktigt roll i detta avseende. Katz 
(1957/1960) hävdar att opinionsbildare utsätter sig mer för medier än andra aktörer eller 
människor. 
 
Göteborgs stads nuvarande position kan tolkas vara densamma som massmedia har i modellen 
för Tvåstegshypotesen. Det skulle kunna innebära att de spelar en central roll gällande vilket 
sätt samt vilken typ av information som når ut till opinionsbildare. Dessa opinionsbildare kan 
exempelvis vara politiker, journalister och kändisar. Därtill har Göteborgs stad även en roll 
utanför den ramen nämligen som stadsstyre. Trots deras centrala position skulle det kunna 
vara så att Göteborgs stad befinner sig inom ramen för opinionsbildare. Det kan också vara så 
att kommunfullmäktige antar positionen som massmedia, eftersom det är där som 
dagordningen sätts, och stadsdelskontoren fungerar som deras förlängda arm. Det förstärks 
genom Katz fallstudie (1957/1960), där utfallet påvisade att massmedia och opinionsbildare 
har ett starkare samband än massmedia och övriga aktörer. 
 
Göteborgs stadsdelskontor som potentiella opinionsbildare tillhandahåller möjligheten att 
påverka offentlig opinion trots att kommunfullmäktige sätter den huvudsakliga dagordningen.  
Således skulle det vara fördelaktigt om stadsdelskontoren i Göteborgs stad är tydliga med att 
förmedla deras mål och syften, för att uppnå någon form av transparens med den opinion som 
skapas. Speciellt med tanke på att Thompson (2001) hävdar att en stor vikt transparens är en 
viktig del i offentlighet. I nästa avsnitt kommer en sammanfattning av resultat att presenteras. 
 
5.5 Sammanfattning av analys och resultat 
I det här avsnittet kommer studiens analys och resultat att kortfattat sammanfattas. Avsnittets 
ordning följer de teman som finns tidigare i resultatavsnittet. 
 
Göteborgs stad arbetssätt med sociala medier för att interagera med invånarna är att de svarar 
på inkomna frågor. Det vill säga att interagerandet endast sker om invånarna gör det aktiva 
valet att skicka in frågor till Göteborgs stad på sociala medier. Deras kommunikationsstrategi 
går dessutom ut på att informera invånarna om vad som sker i Göteborgs stad. Vid 
utformningen av sin kommunikationsstrategi tog Göteborgs stad dessutom hjälp av SKL för 
att använda sig av dialoger på sociala medier. 
 
Det stora målet med att användning av sociala medier är för att Göteborgs stad vill befinna sig 
där invånarna är. Vilket gör att de kan informera och även interagera med invånarna som har 
skickat in frågor. Dessutom är deras mål och förväntningar att berätta vad staden gör och 
varför de gör det, såväl som att invånarna ska veta vad de kan vara med och påverka 
respektive vad de inte kan påverka. 
 
Framtidens arbete med sociala medier kommer att involvera mer bilder respektive rörlig bild 
Eftersom att ingen kan förutspå den tekniska utvecklingen finns det en viss osäkerhet om vad 
som kommer att implementeras i framöver. Göteborgs stad är dock säkra på att Instagram 
kommer att användas inom en snar framtid. Därtill arbetar de med utveckling av en egen 
videoplattform som kan kopplas till både Facebook och Youtube. 
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Det råder delade meningar huruvida Göteborgs stad är opinionsbildare eller inte. Flera 
intervjupersonerna ansåg att de endast jobbar utifrån beslut som är fattade politiskt. Medan en 
intervjuperson ansåg att deras jobb kan fungera som politikens förlängda arm. Nästkommande 
kapitel kommer handla om våra slutsatser samt en diskussion. 

6.0 Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att svara på våra fyra frågeställningar samt diskutera våra resultat 
på ett övergripande plan.  
 
6.1 Slutsatser 
Hur arbetar Göteborgs stad för att interagera med invånarna med hjälp av sociala 
medier? 
Med hjälp av sociala medier befinner sig Göteborgs stad delvis i de plattformar som 
invånarna befinner sig i. Det krävs vidareutveckling i deras användning av sociala medier-
kanaler för att ha en fungerande interaktion med invånarna. Syftet med studien var att 
undersöka hur Göteborgs stad arbetar med sociala medier för att interagera med invånarna. 
Göteborgs stad har en kommunikationsstrategi där det är viktigt att berätta vad staden gör 
ingår även interagerande och dialog med invånarna. För att kunna interagera med invånarna 
med hjälp av sociala medier fungerar Göteborgs stads kanaler som ett inlämningsplats för 
frågor och kommentarer. Det är utifrån de inkomna frågorna som interagerandet mellan 
staden och invånare sker. Det vill säga att det inte går att interagera med kommunen, via 
sociala medier, på något annat sätt än att ställa en fråga på Facebook. I särskilda fall innebär 
deras arbetssätt att snabbt lägga ut statusuppdateringar för att situationen begär ett snabbt 
informationsflöde vid exempelvis krissituationer. 

I stort sett är Göteborgs stadsdelskontor är relativt oerfarna inom området med sociala medier. 
Deras arbetssätt präglas tungt av att experimentera med nya metoder och innehåll. Därmed 
finns det stor utvecklingspotential i kommunikationsstrategin gällande deras arbetssätt för 
interagerande i sociala medier. Exempelvis skulle Göteborgs stad kunna vara mer aktiva med 
att ställa frågor till invånarna vilket skulle kunna göra att de blir mer delaktiga. Numera krävs 
det det aktiva valet från invånaren själv att vilja vara delaktig i Göteborgs stads arbete. I stort 
sett är Göteborgs stads uppdateringar i sociala medier endast för att informera om saker som 
händer i staden och ingenting som knyter an till vad invånarna tycker. Genom att ha en dialog 
med invånarna kan organisationen utveckla sina arbetssätt. Vilket skulle kunna leda till att 
Göteborgs stads ser över sin kommunikationsstrategi för att få invånarna att bli mer delaktiga 
i kommunen och dess arbete. 

Vad är Göteborgs stads mål och förväntningar med användningen av sociala medier? 
Målet med Göteborgs stad mål och förväntningar med sin användning av sociala medier är att 
befinna sig i de sociala medier som invånarna gör, och att även informera om det arbete som 
sker i staden. Följaktligen är det primära målet att vara lättillgängliga och befinna sig där 
invånarna är på sociala medier, för att kunna interagera med invånarna genom frågor. Det 
visar sig dock att de preliminära målen, för varje stadsdelskontor vi har varit i kontakt med, 
skiljs åt. Detta kan innebära att lokala omständigheter påtvingar särskilda mål på 
stadsdelskontoren. Utifrån metodvalet kunde vi få en fullgod förklaring kring målen och 
förväntningar med att använda sociala medier, som inte vore möjligt att få med exempelvis en 
kvantitativ undersökning. Fördelarna är att studiens intervjupersoner själva kan berätta vad 
målet och förväntningarna är, men att om de skulle glömma att berätta något går studien miste 
om information, som möjligen hade kunnat fångats upp med hjälp av enkäter i en kvantitativ 
undersökning. 
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Resultatet i sin tur skulle kunna påverka Göteborgs stads 
övergripande  kommunikationsstrategi. Eftersom att målen och förväntningarna skiljer sig 
mellan de stadsdelskontor vi har varit i kontakt med påverkas Göteborgs stad, då den 
övergripande kommunikationsstrategin tolkas på olika sätt. Med en tydligare strategi, och 
genom att alla stadsdelskontor applicerar den på samma sätt, skulle kommunikationen med 
invånarna bli bättre som följd av att det inte ställs lokala problem, eller förväntningar, på 
målet med användningen av sociala medier. 

Vidare skulle Göteborgs stads kommunikationsstrategi förslagsvis kunna utvecklas genom att 
sociala medier inte enbart ses som ett informationsverktyg. Genom att invånarna blir mer 
engagerade  skulle interagerandet kunna öka. Således skulle även Göteborgs stads mål och 
förväntningar förändras och det skulle inte “enbart” bli ett frågeforum. 
 
Hur tror Göteborgs stad att användningen av sociala medier kommer att se ut i 
framtiden? 
Den framtida användningen av sociala medier kommer att spegla rörlig bild. 
Stadsdelskontoren uppskattar exempelvis rörlig bild och ljud väldigt mycket. Deras externa 
kommunikation på sociala medier har för mestadels förblivit obeaktad. Skillnaden visar sig 
när bilder, rörlig bild och ljud används på en konstant basis. Vilket kan ha förmågan att öka 
interagerandet mellan invånare och Göteborgs stad. Härnäst verkar det vara Instagram som är 
närmast att implementeras för att arbeta med bilder och rörligt material. Det tillkommer 
dessutom en egenproducerad videoplattform som Göteborgs stad arbetar med för att ta fram. 
Den kommer ha funktioner som möjliggör att dela videoklipp direkt från den plattformen till 
exempelvis Facebook och Youtube. Studiens författare ser på resultaten om den framtida 
användning av sociala medier som att Göteborgs stad arbetar för att utveckla sin 
kommunikationsstrategi med att implementera med bildligt- och rörligt material. Att tänka 
framåt kommer att gynna Göteborgs stad eftersom att det krävs att de hänger med i den 
tekniska utvecklingen för att kunna täcka in invånarnas behov att vara där invånarna faktiskt 
är. 
 
Hur uppfattar Göteborgs stad sin roll som opinionsbildare? 
Det råder delade meningar kring om Göteborgs stad faktiskt är opinionsbildare eller inte. 
Majoriteten av intervjupersonerna hävdar att de endast förmedlar information som redan är 
bestämt av kommunfullmäktige, medan en intervjuperson hävdar att Göteborgs stads 
kommunikationsavdelning kan uppfattas som opinionsbildare. Däremot anser inte studiens 
författare att Göteborgs stads kommunikationsavdelning inte betraktas som opinionsbildare 
eftersom de, inte under några omständigheter, kan vara med och påverka diverse beslut som 
tas i kommunen. Resultatet påvisar att Göteborgs stads kommunikationsavdelning inte är 
opinionsbildare utan att de snarare är en förlängd arm av kommunens arbete som 
kommunfullmäktige fastslår i politiken. Stadsdelskontoret är högst beroende av den 
överordnade kommunikationsstrategin som kommunfullmäktige sätter. 

6.2 Diskussion 
Studiens syfte att undersöka hur Göteborgs använder sig av sociala medier för att interagera 
med invånarna i staden, hur Göteborgs stad ser på sitt arbete med sociala medier samt om och 
hur Göteborgs stad fungerar som en opinionsbildare visade sig till viss del vara 
forskningsbart. Det visade sig vid kontakt med Göteborgs stad att det enbart var två av tio 
stadsdelskontor som i dagsläget arbetar med sociala medier. Därför skulle man kunna säga att 
resultatet i studien inte är applicerbart på hela Göteborgs stad, utan endast på de två 
stadsdelskontor som i dag använder sig av sociala medier. Syftet med studien och dess 
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frågeställningar har blivit besvarat utifrån de två stadsdelskontor som använder sig av sociala 
medier för att interagera med sina invånare samt utifrån den övergripande 
kommunikationsstrategi som ”Kommunkontoret” tagit fram för Göteborgs stad. 
 
Vid analysen av resultatet fanns det vissa svårigheter att utläsa ett tydligt och konkret svar på 
en del av frågeställningarna, eftersom att intervjupersonernas svar varierade beroende på 
vilket kontor vi pratade med. Det var helt enkelt så att personerna på de olika kontoren hade 
olika uppfattningar om hur det låg till i vissa frågor. Ett exempel på en frågeställning där 
uppfattningarna hos intervjupersonerna skiljde sig åt var om Göteborgs stad som 
opinionsbildare. Däremot upplever vi ändå att vi lyckats besvara studiens frågeställningar just 
eftersom att den kvalitativa metoden bygger på intervjupersonernas upplevelser av en viss 
företeelse och att dessa upplevelser är individuella. Det hade kunnat bli tydligare svar på 
frågeställningarna om variationen inte varit så stor bland intervjupersonerna. 
 
Tidigare forskning inom området som studien belyser, framhäver att många myndigheter och 
kommuner använder sociala medier passivt och endast som en informationskanal. Det påvisar 
även vårt resultat då Göteborgs stad syftar till att informera invånare om vad som sker i 
staden, men att interagerandet inte har lika stort fokus. Därmed har resultat i den här studien 
förstärkt den tidigare forskningen eftersom att vi har sett att det ser likadant ut i vår studie 
som i de tidigare studier som utförts inom området. I Habermas offentlighetsteori är det 
viktigt att moderna samhällen utvecklingen av medier (Thompson, 2001:16). Generellt 
påvisar både vår studie och tidigare forskning inom området att utvecklingen av sociala 
medier hos myndigheter och kommuner är förhållandevis långsam. Även om sociala medier, 
som vi tidigare nämnt, är ett relativt nytt fenomen har de blivit en stor del av människors 
vardag. Myndigheter och kommuner i Sverige verkar inte följa med i samma takt som 
utvecklingen av sociala medier sker i samhället. Våra tankar är att det skulle kunna innebära 
att både myndigheter och kommuner förhindrar utvecklingen av ett modernt samhälle 
eftersom att de inte tillräckligt fort tar till sig nya medier. 
 
Det framkommer att studien har gett en fingervisning om hur kommuner i Sverige kan 
utveckla sitt arbete med sociala medier för att interagera mer med sina invånare. Resultatet 
visar att en stor del av interagerandet mellan Göteborgs stad och invånarna på sociala medier 
är genom att invånare ställer frågor. Resultatet visar vidare att de finns en önskan hos 
Göteborgs stad att interagera mer med sina invånare. I dagsläget krävs det att invånarna är 
aktiva för att kunna interagera med kommunen. En intressant frågeställning är då hur stor del 
av invånarna som ställer frågor och hur stor del av invånarna som faktiskt får möjlighet att 
interagera med kommunen? Det skulle kanske istället finnas ett ömsesidigt interagerande där 
kommunen bjuder in invånarna genom att exempelvis ställa frågor till dem. Det skulle kunna 
underlätta för alla invånare i Sveriges kommuner om kommunerna hade en 
kommunikationsstrategi som innebar att de kunde interagera med invånarna utan att 
invånarna får göra det aktiva valet att skicka in en fråga.   
 
Före undersökningen av Göteborgs stad ägde rum uppfattade vi att staden hade en effektiv 
fördelning av kontor som arbetar med sociala medier. Vidare, som redovisat i resultatet, blev 
det uppenbart att endast två av tio stadsdelskontor arbetar med sociala medier överhuvudtaget 
vilket är någorlunda förvånande. Problematiken ligger i att invånarna i de stadsdelar som 
saknar ett kontor med aktiv närvaro på sociala medier, inte ges möjlighet till att på ett 
effektivt sätt kunna kommunicera med sitt stadsdelskontor. I Tvåstegshypotesen sprids 
medieinnehåll och information från opinionsbildare till andra områden i samhället (McQuail, 
2010). Eventuellt kan stadsdelskontorets väsentliga roll som informatör och opinionsbildare 
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försvagas när det saknas användning av sociala medier. Ur ett Tvåstegsperspektiv kan detta 
innebära att invånarna inte får den nödvändiga information de behöver, eller inte kan kontakta 
sin ”lokala kommun” på ett effektivt och praktiskt vis. Detta är särskilt viktigt för de 
samhällsområden som inte är kontinuerligt utsatta för medier. Detta resonemang kan i princip 
tillämpas till hela Sverige. 
 
Tvåstegshypotesen fungerar som en beskrivning av en redan befintlig ”naturlig” process, det 
vill säga, hur journalister, bloggare och andra opinionsbildare upplyser andra aktörer (Katz, 
1957/1960). Denna idé kan även fylla funktionen att minska distansen mellan kommuner och 
deras invånare. Eftersom att internet och sociala medier har gett upphov till nya, snabbare och 
mer effektiva kommunikationsvägar finns möjligheten för kommuner kommunicera utveckla 
sin externa kommunikation. Vilket kan, som till synes tas till uttryck genom Göteborgs stad, 
innebära att det inte är interaktionen med invånarna som äger rum per automatik. Bara för att 
en kommun har en, eller flera kanaler, att kommunicera i betyder inte att interaktionen är 
konstant, eller existerar för den delen. Sålunda är det av den grunden viktigt att kommuner i 
en allt större utsträckning ser över sina kommunikativa strategier. 
 
Det kan även diskuteras huruvida Tvåstegshypotesen numera kanske förlorat sin ursprungliga 
idé i det digitaliserade samhället. Eftersom att hypotesens grundliga form innefattar en 
kommunikationsprocess där massmedier levererar information, som i sin tur anammas av 
opinionsbildare som vidare informerar övriga aktörer (Katz 1957/1960). Den samhälleliga 
digitala utvecklingen har förändrat förutsättningarna för kommunikation, därmed kan denna 
hypotesen, i sin grundliga form, till viss del anses vara förlegad. Det kanske inte längre är 
frågan om tvåstegskommunikation utan snarare en enstegskommunikation. Information är 
numera så pass lättillgänglig att alla kan komma åt den, vilket till en viss gränd innebär att 
människor kan styra över sin egen dagordning. Detta är ett fält som kan behöva utforskas mer 
i framtiden, med internet och sociala medier i åtanke, då den ursprungliga idén snarare 
byggde på mänsklig kontakt. 
 
Vilket skulle kunna innebära att Göteborgs stad skulle gynnas av att befinna sig på de tre stora 
sociala medier-kanalerna Facebook, Twitter och Youtube genom att de kanske når ut till en 
större mängd av kommunens invånare. Därmed öppnas en tillgänglighet upp för majoriteten 
av invånarna i Sverige. Habermas (2003) förklarar att i offentlighetsteorin krävs det att allting 
ska vara tillgängligt för allmänheten, är det inte tillgängligt för allmänheten är offentligheten 
bristfällig. Som det är nu är inte alla kommuner aktiva på dessa tre kanaler, därmed kan det 
ifrågasättas om det i dagsläget verkligen är offentligt. Eftersom att Habermas teori om 
offentlighet (2003) är relativt gammal är den inte anpassad efter hur samhället ser ut 2016. 
Det vill säga att sociala medier, eller digitala medier, som har tillkommit under de senaste 
åren, har förändrat arbetssättet för hur offentlighet kan utövas. Samhället har blivit öppnare 
eftersom att med hjälp av sociala medier har människor tillgång till allmän information i 
större utsträckning än tidigare. På grund av att teorin inte framkom under 2000-talet är den 
aningen förlegad. Möjligen hade en teori som framkom de senaste åren varit mer lämpad att 
applicera på vårt resultat eftersom att den är mer anpassad till 2000-talet och sociala medier. 
 
Samtidigt finns det vissa nackdelar för kommunerna med att använda sig av de stora sociala 
medier-kanalerna för att interagera med sina invånare. Kommunerna kan inte styra över vilka 
funktioner som finns på exempelvis Facebook. Dessutom ligger vinstdrivande företag bakom 
dessa medier-kanaler och det är kanske inte helt självklart för kommunerna att använda 
offentliga medel för att skapa vinster åt exempelvis Facebook, Twitter och Youtube. Om 
kommunerna vill befinna sig där invånarna finns är det dock förmodligen en stor fördel att 
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använda dessa kanaler. Kanske är fördelarna större än nackdelarna? Kanske är det viktigt att 
lyfta denna diskussion bland Sveriges kommuner framöver, framförallt då samhället blir allt 
mer digitaliserat. 
 
I mindre kommuner skulle det kunna vara så att det är kortare beslutsvägar än i större 
kommuner. Mindre kommuner är oftast inte uppdelade i flera olika stadsdelar eller 
stadsdelsförvaltningar som det exempelvis är i Göteborg och Stockholm. Vilket skulle kunna 
innebära att det är enklare att styra och använda sig av en central kommunikationsstrategi som 
styrs från samma ställe, istället för att det ska vara utspritt i flera olika stadsdelar. Att få en 
kommunikationsstrategi implementerad i en kommun med tio olika stadsdelsförvaltningar, 
och en stor mängd personer involverade i processen, måste vara betydligt svårare än i en 
mindre kommun med en kommunikationsavdelning på färre personer. Kanske kan även 
handlingsutrymmet för personerna på kommunikationsavdelningen i en mindre kommun vara 
större när det är få personer involverade och kortare beslutsvägar. I större kommuner är en 
kommunstrategi troligtvis en stor och tidskrävande process. Dessutom har Sveriges 
kommuner inte friheten att kunna välja sin målgrupp, som exempelvis privata företag kan 
göra. Det vill säga att Sveriges kommuner är tvingade till att prata och involvera alla invånare 
i den kommunen. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till framtida forskning inom området kan vara att fokusera på de stadsdelskontor 
med stor skillnad i population och studera hur deras kommunikation särskiljer sig beroende på 
hur många invånarna varje stadsdel har. Hur kan den stadsdel, med flest invånare, fokusera på 
att nå ut till alla som bor där? Eller hur kan stadsdelen, med minst invånare, arbeta med sin 
kommunikation för att locka till sig fler invånare? Alternativt skulle det vara möjligt med en 
kvalitativ studie att fokusera på Göteborgs stads kommunikationsstrategi och bryta ned den i 
bitar för att kunna analysera den djupare än vad den här studien har gjort. Det skulle även vara 
intressant att göra en jämförelse mellan små och stora kommuners användande av sociala 
medier för att kommunicera med sina invånare samt hur invånare i dessa kommuner uppfattar 
kommunernas interagerande på sociala medier.  
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Bilagor 
Intervjuguide Göteborgs stad: 
 
Bakgrund 

• Kan du kort berätta vem du är och vilken befattning du har?  
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 
Kort om sociala medier 

• Kan du berätta vad du tänker på när du hör sociala medier? 
• Använder du själv sociala medier? Vid ja: I sådana fall vilka? Vid nej: Hur kommer 

det sig?  
 
Kommunen och sociala medier 

• Vilken typ av information ger ni ut via sociala medier? 
• Hur arbetar ni för att interagera med invånarna? 
• När började Göteborgs stad att använda sig av sociala medier? 
• Vad var anledningen till att ni började arbeta med sociala medier? 
• Hur arbetar ni för att närma er invånarna med hjälp av sociala medier? 
• Vilka är för- respektive nackdelarna med användning av sociala medier?  
• Har ni någon intern policy för användning av sociala medier, och följer ni SKL:s 

policy? Vid ja: Hur ser den ut? Vid nej: Varför inte?  
• Har du sett ett ökat, eller minskat, antal interaktioner i sociala medier mellan er och 

invånarna?  
• Tillämpade ni E-delegationens riktlinjer för användning av sociala medier? Vid ja: 

Har ni gjort uppföljningen på det? Vid nej: Hur kommer det sig? 
 
Mål med användning av sociala medier 

• Vad är det preliminära målet för Göteborgs stad med er kommunikationsstrategi?  
• Vad är Göteborgs stads övriga mål, eller förväntningar, på sociala medier? 

 
Sociala medier och framtiden 

• Hur arbetar ni för att utveckla ert arbetssätt med sociala medier? Kollar ni på övriga 
kommuner eller privata företag? 

• Ni har Facebook, Twitter och Youtube. Vilka sociala medier-kanaler kommer ni 
använda i framtiden, tror ni? 

• Kommer det finnas plats för exempelvis Instagram och Snapchat i framtiden? 
• Har ert arbetssätt med sociala medier utvecklats sedan ni först implementerade det? 

 
Staden som opinionsbildare 

• Hur uppfattar ni, Göteborgs stad, eran roll som opinionsbildare? 
• Med hjälp av sociala medier kan Göteborgs stad själva bestämma vilken information 

som förmedlas till invånarna. Vad tycker ni om det?   
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