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Abstrakt: 

 

Sociala medier är inte längre något som hör enbart till vår fritid, utan har även blivit en 

naturlig del av arbetslivet. För kommunerna är sociala medier en samlingspunkt där ett 

stort antal invånare samlas och kommunicerar med varandra. Med hjälp av sociala 

medier kan en kommun främja sin externa kommunikation och marknadsföring, 

förbättra växelverkan och öka gemenskapen bland kommuninvånarna. 

 

Målet för studien var att utveckla en teoretisk förståelse av användningen av sociala 

medier i kommunerna. Utifrån bakgrunden, teorin och statistiken som samlats in under 

en halvårsperiod med hjälp av ett analysverktyg studeras kommunernas aktivitet i de 

sociala medierna.  

 

Syftet med studien var att ta reda på i vilken omfattning de sociala medierna Facebook, 

Twitter och Instagram används inom de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Ett mål 

var också att svara på om kommunerna lyckats skapa interaktion och 

tvåvägskommunikation i de sociala medierna samt vilka funktioner och målsättningar 

användningen av sociala medier fyller i kommunerna. 

 

Resultaten visar att alla tvåspråkiga kommuner i Finland i dag på ett eller annat sätt är 

närvarande i sociala medier, men att det finns en stor variation i aktiviteten och 

omfattningen av kommunernas användning av sociala medier. Enligt kommunernas 

egna anvisningar och strategier kan sociala medier bland annat göra organisationen 

intressantare och verksamheten mer genomskinlig för invånarna. Utöver det kan 

sociala medier öka interaktionen såväl bland invånarna som mellan organisationen och 

invånarna. Kommunikationen i sociala medier är till största del fortfarande, med 

undantag, enkelriktad informationsproduktion.  

 

Omfattningen av användningen av sociala medier samt aktiviteten i de sociala 

medierna har ökat stadigt under de senaste åren. Åbo är den klart mest aktiva 

tvåspråkiga kommunen i sociala medier. Kommunerna vet vad de sociala medierna kan 

bidra med och har i dag tillgång till kunskap och verktyg som hjälper dem att planera 

och implementera sociala medier i organisationernas kommunikation. I och med 

sociala medier har kommunernas kommunikation blivit mer öppen och tillgänglig och 

det finns inte längre många orsaker för kommunerna att vara utanför. 
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1 Bakgrund 

Sociala medier spelar i dag en allt större roll i vår vardag. Via sociala medier kan vi 

vara i kontakt med andra människor, sprida och ta del av information, dela 

upplevelser, åsikter och erfarenheter oberoende av plats och tid. Sociala medier är 

inte längre något som hör enbart till vår fritid, utan har även blivit en naturlig del av 

arbetslivet. Intresset för att använda sociala medier har också ökat inom den 

offentliga förvaltningen. För kommunerna handlar sociala medier inte bara om 

tillgång till billig och enkel kommunikation utan de har också andra egenskaper som 

gör dem lockande. Sociala medier är populära, uppskattade och används av stora 

samhällsgrupper. För kommunerna kan sociala medier vara en samlingspunkt där 

stora mängder invånare samlas och kommunicerar med varandra. För kommunerna 

är sociala medier en möjlighet att delta och göra sin röst hörd. (Klang 2011)  

Med hjälp av sociala medier kan en kommun främja sin externa kommunikation och 

marknadsföring, förbättra växelverkan och öka gemenskapen bland 

kommuninvånarna. För kommunerna är användningen av sociala medier i 

informations- och kommunikationssyfte fortfarande ett rätt nytt fenomen och 

informationen och delaktigheten får en mer folklig och vardaglig form. För en del 

tjänstemän och anställda i den kommunala förvaltningen kan bruket av sociala 

medier vara en alldeles ny verksamhetskultur och arbetsform som kräver 

förtydligande instruktioner, strategier och handledning.  

Enligt kommunallagen 29 § ska kommunen informera kommuninvånarna, de som 

utnyttjar kommunens tjänster, organisationer och andra sammanslutningar om 

kommunens verksamhet. I den nya kommunallagen poängteras också interaktionens 

betydelse. Kommunen ska ge dess invånare möjlighet att delta och påverka i 

beredningen av ärenden. Enligt lagen ska internet vara den primära 

kommunikationskanalen mellan invånarna och organisationen. 

Informationsskyldigheten gäller hela den kommunala verksamheten oberoende av 

hur den organiseras. (Kommunallag 2015) 

Enligt Kommunförbundet är kommunernas kommunikation förutom en skyldighet 

framför allt en möjlighet. För det allmännas bästa bör kommunerna använda sig av 

de idéer, synvinklar och resurser som interaktionen för med sig. Kommunikations- 
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och marknadsföringskompetens har blivit allt viktigare och ledarskapet innebär i dag 

en större grad av samverkan med personal, förtroendevalda, intressegrupper och 

medier. (Kommunförbundet 2016) 

På grund av digitaliseringen kan i dagens läge vem som helst ägna sig åt 

masskommunikation, när som helst och var som helst. Detta innebär nya möjligheter 

för kommunens kommunikation, men samtidigt ökar kraven på kunskap, satsningar 

och beredskap. Kommunförbundet skriver i sin publikation från 2016, Handbok för 

kommunens kommunikation, att sociala medier är en del av webbkommunikationen 

och arbetsdagen. Enligt Kommunförbundet kräver utnyttjandet av sociala medier i 

kommunens verksamhet planering, regelbunden innehållsproduktion och 

engagemang. De sociala medierna ska stöda kommunens strategi och ses som en del 

av kommunens hela kommunikation och kommunikationsplan. (Kommunförbundet 

2016). Förutom att förmedla en bild av omvärlden, utveckla innovationer och få fram 

invånarnas och de kommunalt anställdas tysta kunskap kan kommunen med hjälp av 

sociala medier främja sin externa kommunikation och marknadsföring, förbättra 

växelverkan och öka gemenskapen bland kommuninvånarna. (Kommunförbundet 

2010) 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och en förutsättning för demokrati och 

service. En offentlig förvaltning som aktivt använder sig av moderna 

kommunikationsmöjligheter inger enligt Kommunförbundet förtroende hos 

intressentgrupperna och invånarna i kommunen. Ingen kan behärska offentligheten, 

och speciellt i de sociala medierna kan alla slags inlägg förekomma. Det är därför 

viktigt att kommunernas beslutsfattare och kommunikationsansvariga noggrant följer 

med den offentliga debatten och vid behov deltar för att se till att faktauppgifterna 

håller. (Kommunförbundet 2016) 

Helsingfors tidigare biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beskriver de sociala 

mediernas frammarsch som revolutionerande och anser att man kan betrakta dem 

som en vändpunkt inom kommunikationens historia. Enligt Sauri söker de sociala 

medierna dock fortfarande sin roll och plats inom kommunikationen, såväl i Finland 

som i många andra länder i världen. (Sauri 2015) 
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Målet med den här studien är att utveckla en teoretisk förståelse om användningen av 

sociala medier i Finlands tvåspråkiga kommuner. Kapitlen två till fem bildar en 

bakgrund och en teoretisk ram inför den empiriska delen av studien som behandlas i 

kapitel sju.  

Utgående från bakgrunden, teorin och statistik som samlats in under en halvårsperiod 

studeras kommunernas aktivitet i de sociala medierna: I vilken omfattning används 

sociala medier i de tvåspråkiga kommunerna i Finland? Vilka funktioner och 

målsättningar fyller användningen av sociala medier i kommunerna? Och har 

kommunerna lyckats skapa interaktion och tvåvägskommunikation i de sociala 

medierna?  

Den här studien är aktuell eftersom sociala medier för varje dag spelar en allt större 

roll i det vardagliga livet, i hemmet och på jobbet. Det har fortfarande inte forskats 

mycket inom området i Finland, men under de senaste åren verkar intresset för 

användningen av sociala medier inom förvaltningen ha ökat betydligt.  

1.1 Definitioner 

För att underlätta läsningen och förståelsen av den här studien definieras följande 

nyckelbegrepp närmare nedan: Kommun, sociala medier, Facebook, Twitter och 

Instagram.  

1.1.1 Kommun 

Nationalencyklopedin definierar en kommun som ett territoriellt avgränsat område 

och administrativ enhet för lokal självstyrelse. En kommun är en offentligrättslig 

person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös 

egendom. (Nationalencyklopedin 2017) 

Trots att kommunerna betraktas som självstyrande enheter har de i uppdrag att sköta 

vissa olika uppgifter som riksdagen ålagt dem. Statliga myndigheter och regeringen 

utövar kontinuerlig tillsyn över den kommunala verksamheten. Kommunernas 

uppgift är att fungera som välfärdsstatens förlängda arm. (Montin 2007) 

Enligt Kommunallagen 7 § sköter kommunen de uppgifter som den har åtagit sig 

med stöd av självstyrelsen och organiserar de uppgifter som särskilt föreskrivs för 
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den i lag. När uppgifter ska organiseras i samarbete med andra kommuner, föreskrivs 

det om detta genom lag (lagstadgat samarbete). (Kommunallag 410/2015, 7 §) 

Av Finlands 311 kommuner är 33 tvåspråkiga och 16 enspråkigt svenska. Av de 33 

tvåspråkiga kommunerna har 18 finska som majoritetsspråk och 15 svenska som 

majoritetsspråk. I de tvåspråkiga kommunerna bor ca 1,77 miljoner finländare. 

(Kommunförbundet 2017) En kommun räknas som tvåspråkig då minst 8 procent av 

invånarna eller minst 3000 invånare har registrerat minoritetsspråket som 

modersmål. Då andelen invånare med minoritetsspråket som modersmål sjunker 

under 6 procent av kommunens befolkning och består av färre än 3000 invånare blir 

kommunen enspråkig. Det finns också undantag. Om en kommuns fullmäktige begär 

om att få vara tvåspråkig även om den annars skulle vara enspråkig kan detta 

föreskrivas genom förordning av statsrådet. (Språklag 6.6.2003/423, 5 §) 

Hyyryläinen och Tuisku (2016) har försökt beskriva kommunens 

sociala/samhälleliga gestalt och dess olika dimensioner. Enligt dem kan man se 

kommunen som 1) en samhällelig institution, 2) en offentlig förvaltningsorganisation 

och som 3) en kulturell konstruktion och identitetssamhälle. 

Kommunen är först och främst en samhällelig institution. Kommunerna har 

definierats en speciell rättslig position och roll för offentligt maktbruk inom 

statsstyrelsens helhet.  Rollen består av offentliga uppgifter, aktörer, ansvar och 

skyldigheter. Kommunerna är också en del av det politiska systemet. I Finland har 

kommunerna en stark självständig position med bland annat beskattningsrätt. Den 

samhälleliga legitimiteten, de organisatoriska ramarna samt jurisdiktionen baserar sig 

på kommunens institutionella ställning. Som en del av kommuninstitutionen 

definieras också kommunens område och medlemskap. (Hyyryläinen och Tuisku 

2016) 

För det andra är kommunerna organisationer inom den offentliga förvaltningen. 

Kommunernas organisering styrs, förutom av deras rättsliga förpliktelser, speciellt av 

deras mångfaldiga allmännyttiga uppgifter. I och med utvecklingen av välfärdsstaten 

har kommunerna ständigt givits nya uppgifter, varav största delen utgörs av 

offentliga serviceuppdrag som bildnings och social- och hälsovårdsservice. 
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Kommunorganisationens huvudsakliga uppgift är att främja kommuninvånarnas 

välfärd på alla möjliga sätt. (Hyyryläinen och Tuisku 2016) 

För det tredje kan man granska kommunen som en social idé och en kulturell helhet 

som konstruerar och ramar in olika organ. De finländska kommunerna har ofta en 

lång, platsbunden samhällelig historia samt mångsidiga traditioner som syns på 

varierande vis i olika former i kommunernas nuvarande verksamhetskulturer. 

Kommunen är också en helhet bestående av flera yrkesgrupper, föreningar och 

organisationer, företag och invånare som alla har sina egna samhälleliga mål och 

tillvägagångssätt. Socialt och kulturellt är kommunen, enligt Hyyryläinen och 

Tuisku, en mycket mångsidig mosaik som är svår att beskriva. (Hyyryläinen och 

Tuisku 2016) 

1.1.2 Sociala medier 

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som kommunikationskanaler som 

tillåter användarna att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller 

ljud. Det som skiljer sociala medier från massmedia är att de bygger på innehåll som 

produceras av användarna. I sociala medier kommunicerar många med många och 

varje enskild mottagare av ett meddelande kan även sända meddelanden på samma 

villkor.  

Exempel på sociala medier är internetforum, wikier, chattprogram och webbplatser 

för videoklipp och fotoalbum. Sociala medier är en kombination av teknik, innehåll 

som skapats av användarna och social interaktion och kan användas för bl.a. socialt 

umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och 

underhållning. (Nationalencyklopedin 2017)  

Enligt Finlands Kommunförbund (2016) avses med sociala medier innehåll i datanät 

som användarna själva skapar och delar med varandra. Typiskt för de sociala 

medierna är snabb interaktion och att användarna deltar på lika villkor. I sociala 

medier kan kommunen: 

• ge kundservice och rådgivning 

• ge handledning och interagera 

• uträtta ärenden 

• genomföra crowdsourcing 
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• involvera 

• marknadsföra 

• skapa ett gott anseende 

Först och främst innebär sociala medier växelverkan med kommuninvånare, kunder, 

intressentgrupper och olika nätverk. Växelverkan stärker nätverkandet, 

samhörigheten och hela det sociala umgänget. Sociala medier är en del av 

kommunens webbkommunikation och utnyttjande av sociala medier i den 

kommunala verksamheten kräver planering och regelbunden innehållsproduktion. 

Tjänsterna i de sociala medierna ska stöda kommunens strategi, och användningen av 

dem bör ses som en del av kommunens kommunikation och kommunikationsplan. 

(Kommunförbundet 2016) 

Jussi-Pekka Erkkola definierade år 2008 sociala medier så här:  

”Sociala medier är en teknologibunden och -baserad process där individer och 

grupper bildar gemensamma betydelser på basis av innehåll, gemenskaper och 

webbteknologi via kollegial produktion. Samtidigt är sociala medier ett 

postindustriellt fenomen som på grund av förändrad produktions- och 

distributionsstruktur inverkar på samhället, ekonomin och kulturen.” (Erkkola 2008, 

s. 83) 

Sociala medier har prisats för att demokratisera tillgången till kommunikationsteknik 

och skapa ett jämlikt samtal, samtidigt som de har fått kritik för att makten över 

information och personuppgifter hamnar hos ett fåtal stora företag. 

(Nationalencyklopedin 2017) 

Under senare år har också smarta apparater tagit en plats vid sidan av människorna 

som aktörer på internet och i sociala medier. Webbaserade applikationer har 

funktioner som gör att intelligenta programmerade maskiner och apparater, som 

samlar och analyserar information och data, i dag ömsesidigt kan delta och 

växelverka på internet (Internet of things). I och med att dessa intelligenta apparater 

kan växelverka och delta har det blivit svårare att definiera sociala medier. 

(Hyyryläinen och Tuisku 2016) 

1.1.3 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk som grundades år 2004 och öppnades för allmänheten 

år 2006. Facebooks mål är att ge människor möjligheten att dela med sig av sina liv 

och göra världen mera öppen och sammankopplad. Enligt Facebook använder 
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människor nätverket för att hålla kontakt med familj och vänner, för att få veta vad 

som pågår runt om i världen samt för att dela med sig av det som har betydelse för 

dem. (Facebook 2017)  

Facebook används i dag förutom av privatpersoner även av olika organisationer, 

företag och kommuner. I juni 2017 skrev grundaren Mark Zuckerberg på det sociala 

nätverket att Facebook nått 2 miljarder månatligt aktiva användare. Facebook hade 

tidigare nått upp till 1 miljard användare i oktober 2012, ett halvt år efter 

börsnoteringen i maj samma år. 

Den främsta formen för kommunikation på Facebook sker genom text och bild. 

Genom användarprofilen ges bland annat möjlighet att presentera sina 

kontaktuppgifter, en personlig biografi samt att publicera fotografier. 

Kommunikationen mellan användarna sker främst genom meddelanden i textform. 

Dessa kan vara synliga för alla inom ett nätverk eller endast för sändaren och 

mottagaren, liksom ett traditionellt e-postmeddelande. (Nationalencyklopedin 2017) 

1.1.4 Twitter 

Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande som grundades 2006 av Jack 

Dorsey. Twitter består av mikrobloggar där användarna publicerar så kallade tweets, 

ofta textbaserade meddelanden, på högst 280 tecken. En tweet kan också bestå av 

bilder, videon och länkar till andra webbsidor. (Nationalencyklopedin 2017) Den 

sjunde november 2017 ökade Twitter det maximala teckenantalet till 280 tecken, från 

140 som hade varit maximalantalet ända sedan 2006. (The Verge 2017) Då en 

användare delar med sig av en annan användares tweet åt sina egna följare kallas det 

för en retweet. Förutom att retweeta kan användarna bland annat gilla och 

kommentera andra användares tweets. 

1.1.5 Instagram 

Instagram har i dag över 800 miljoner användare. Applikationen skapades 

ursprungligen av Kevin Systrom och Mike Krieger och lanserades i oktober 2010. 

(Instagram 2017) Det är ett socialt nätverk med fokus på bilder och video. Instagram 

är huvudsakligen en mobilapplikation, men finns i dag också tillgängligt på dator via 

webbläsare. På Instagram kan användarna följa andra användare som familj, vänner, 
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kändisar och organisationer. Användarna kan bland annat gilla bilderna och 

videorna, kommentera dem, skicka direktmeddelanden samt dela med sig av 

direktsänd video. Facebook köpte Instagram år 2012 för 1 miljard amerikanska 

dollar. (Instagram 2017) 
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2 De sociala mediernas funktion 

Sociala medier är fortfarande ett ganska nytt fenomen inom den offentliga 

förvaltningen. Det finns inte så mycket teori om användningen av sociala medier. 

Även om det i dag finns mycket mer litteratur och forskning, går utvecklingen framåt 

så fort att ett par år gamla källor redan kan vara totalt föråldrade. Det är viktigt att 

vara noggrann med att allt material är uppdaterat och får användas. 

I detta kapitel görs en översikt över de sociala medierna och vilken uppgift de kan ha 

i den offentliga förvaltningen. I Finland har det ännu forskats ganska lite inom 

ämnet, men det ökar hela tiden. Finlands Kommunförbund har under de senaste åren 

utrett användningen av webbtjänster och sociala medier i kommunerna och i detta 

kapitel refereras till den senaste utredningen Webbkommunikation och användning av 

sociala medier – enkät 2017. (Kommunförbundet 2017) Kommunförbundet gav år 

2016 även ut en handbok för kommunens kommunikation med anvisningar om 

kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som 

producerar kommunala tjänster. (Kommunförbundet 2016)  

Enligt Mathias Klang (2011) kan både Facebook och Twitter kopplas till Small 

World-experimenten som Stanley Milgram genomförde på 1960-talet. I experimentet 

försökte man bevisa att avståndet mellan människor är betydligt kortare än vi tidigare 

har trott. Baserat på Milgrams slutsatser lanserades tanken om six degrees of 

separation som syftar på att inga två människor i världen är längre ifrån varandra än 

sex steg i nätverket. Detta betyder att vem som helst kan kopplas till vilken annan 

människa som helst inom sex steg. Alltså känner du någon som känner någon… som 

känner t.ex. Facebooks grundare Mark Zuckerberg. (Klang 2011) 

Enligt Klang är Carol Roses teori, Comedy of Commons som lanserades på 1980-

talet, också viktig i sammanhanget. Enligt teorin finns det vissa resurser vars värde 

ökar exponentiellt i relation till antalet användare som använder resursen. Det är 

meningslöst att vara ensam i världen med en telefon, men ju flera användare ett 

sociala medier-nätverk har, desto värdefullare blir det för alla användare. Facebook, 

Twitter och Instagram är enligt teorin värdefulla för sina användare just eftersom det 

är så många som använder dem. (Klang 2011) 
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Enligt Kommunförbundet kan man dela in kommunernas aktivitet i de sociala 

medierna i fem kategorier: 

• Information om kommunens verksamhet 

• Marknadsföring och kampanj 

• Aktivt deltagande i diskussioner 

• Crowdsourcing och möjligheter till deltagande 

• Kundbetjäning och rådgivning 

Till information om kommunens verksamhet hör bland annat att informera om 

beslut. Detta liknar den gamla traditionella informationsformen. Genom 

marknadsföring och kampanj ger kommunen information om nya tjänster, skapar en 

image och upprätthåller ett gott rykte. Med hjälp av sociala medier kan kommunen 

lätt rikta sin marknadsföring till vissa grupper eller områden. Då kommunen aktivt 

deltar i aktuella diskussioner i sociala medier byggs också kommuninvånarnas 

sammanhållning i vardagen upp. Kommunen kan också lyfta fram idéer för 

diskussion. (Kommunförbundet 2016) 

I sociala medier kan kommunen diskutera kommande beslut och ärenden som är i 

beredning. Kommunen planerar, kommer med idéer och använder öppnare verktyg 

än tidigare. Speciellt inom den privata sektorn är sociala medier viktiga verktyg inom 

kundservicen, till exempel inom ungdomsarbetet. (Kommunförbundet 2016) 

För att göra det tydligt har jag valt att dela in detta teorikapitel om kommunernas 

aktivitet i sociala medier enligt kommunförbundets fem kategorier: Information om 

kommunens verksamhet, marknadsföring och kampanj, aktivt deltagande i 

diskussioner, crowdsourcing och möjligheter till deltagande samt kundbetjäning och 

rådgivning.  

Utöver dessa har jag valt att införa kriskommunikation som en sjätte kategori. 

Utnyttjandet av sociala medier för kriskommunikation är ännu ett relativt nytt 

fenomen. På grund av detta har dess potential ännu inte utnyttjas fullt ut, men de nya 

verktygen blir en del av kommunens kommunikation genom försök och erfarenhet. 

(Merikanto 2016)  

De sociala mediernas öppna, dialogiska karaktär eliminerar många av de hinder som 

organisationerna tidigare stått inför då det kommer till medborgarkommunikation 

och gör kommunikationen mellan kommunen och invånarna mer frekvent, öppen och 
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målinriktad. Just dessa fördelar ger kommunerna potential och möjlighet till att 

kommunicera med invånarna i krissituationer. (Graham 2016) 

2.1 Information om kommunens verksamhet 

Många förväntar sig i dag, då flödet av information är snabbt och öppet, att 

myndigheter och företag ska finnas tillgängliga i sociala medier. Det har blivit en 

självklar plats att snabbt få svar på sina frågor. (Herbert och Englund-Hjalmarsson 

2012) För att få en förståelse för i vilken mening de sociala medierna kan fungera 

som kontakt och informationsverktyg är det viktigt att känna till de sociala mediernas 

funktion och hurudana användare medierna når. 

De olika sociala medier-plattformarnas utveckling har gett myndigheter runtom i 

världen potential för förbättrad information, tillhandahållande av tjänster, 

medborgarengagemang och ökad legitimitet, samt möjligheter att svara på 

medborgarnas ökade förväntningar som erfarna användare av sociala medier. 

(Mergel 2013) Som ett resultat har social medieanvändning inom myndigheter 

utformats till ett brett spektrum av olika ändamål som sträcker sig från ökad 

information och öppenhet till övervakning och kontroll. (Medaglia och Zhu 2017)  

Från ett vidare perspektiv kan förändringarna i det kommunala ledarskapet kopplas 

till governance-tankesättet som influerat sedan början av 2000-talet. I governance-

modellen värderas skapande och upprätthållande av nätverk som framhäver 

växelverkan och mångkunnighet inom den offentliga förvaltningens verksamhet och 

ledning. Governance-tankesättet konkretiseras i kommunledarskapet till exempel 

genom att kommunledarskapet, vid sidan om de traditionella uppgifterna, även 

omfattar verksamhet som främjar responsivitet och olika former av växelverkan som 

sker i olika nätverk. (Syväjärvi et al. 2017) 

Kavanaugh et al. (2012) kom i sin undersökning fram till att kommuner använder 

sociala medier utan att ha tillräcklig kännedom om kostnader och fördelar, vilken 

kommunernas egentliga publik är, vem inom organisationen som borde övervaka 

kommunikationen, hur och när de borde svara och vilken effekt kommunens 

kommunikation i de sociala medierna har på allmänheten. De kom även fram till att 

den kommunikationsansvarige inom kommunen ofta inte kände till eller var 

obekväm med sociala medier. Enligt studien är det ofta en person utifrån 



15 

 

 

organisationen eller en ung studerande som sköter om uppdateringen av profilerna i 

de sociala medierna. (Kavanaugh et al. 2012) 

För tillfället är kommunerna i olika skeden då det kommer till utnyttjandet av sociala 

medier. Vissa kommuner kan redan ha flera års erfarenhet medan andra precis börjat. 

Även om sociala medier varit en del av vardagen i en del kommuner, används de 

enligt Bryer och Zavattaro, mest som enkelriktade kanaler för informationsdelning. 

(Bryer och Zavattaro 2011) 

2.2 Marknadsföring och kampanj 

Att marknadsföra organisationen och servicen i sociala medier har blivit allt 

viktigare. Enligt Kommunförbundet har både karaktären och sätten för 

marknadsföring förändrats i hög grad under de senaste åren. Digitaliseringen och de 

sociala medierna har gjort att det i dag finns helt nya sätt att marknadsföra. 

Marknadsföring är i dag allt mer en kombination av olika medier och metoder och 

erbjuder olika målgrupper möjligheter att delta. (Kommunförbundet 2016) 

Målet med kommunernas marknadsföringskommunikation är dels att skapa 

målinriktade kampanjer för att stärka attraktionskraften och dels att upprätthålla 

kommunens allmänna image. Marknadsföring används ofta för att locka nya kunder 

och invånare, men enligt kommunförbundet får man inte glömma bort de 

organisationer och personer som redan bor och arbetar i kommunen. Den 

målgruppen är lättare att nå och kan hjälpa till att sprida kommunens budskap via 

sina egna kanaler. (Kommunförbundet 2016) 

Sociala medier har bidragit till att digital marknadsföring och opinionsbildning i dag 

kan vara gratis. Många kommunikationsspecialister hävdar att marknadsföring i 

sociala medier kräver tvåvägskommunikation, men enligt Ström finns det också 

ypperliga sätt att använda envägskommunikation via de flesta sociala medier. (Ström 

2010)  
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Enligt Ström är korsmarknadsföring den viktigaste principen i sociala medier, allt 

ska hänvisa till allt. 

”Bloggen marknadsför nyhetsbrevet och länkar till sajten och tipsar om 

twitterinlägg, och på Twitter marknadsförs varje nytt nummer av nyhetsbrevet 

liksom blogginlägg och nyutlagda filmer. När du gör en film eller ljudfil avslutar du 

den förstås med att tipsa om din närvaro på Facebook, Twitter, blogg – och så 

vidare.” (Ström 2010, s. 21)  

För att en organisation ska kunna marknadsföra sig på bästa möjliga sätt i sociala 

medier kan den bl.a. ta hjälp av olika analysverktyg. Att analysera sociala medier 

innebär att samla in information från de olika sociala medier-plattformarna och 

analysera data för att hjälpa beslutsfattare behandla specifika problem. Enligt In Lee 

är automatiserad analys av sociala medier förmånligt o snabbt jämfört med 

traditionell mediaanalys där arbetet ofta är manuellt och innebär mycket arbete. 

Analysverktygen kan analysera sociala medier för att ta del av kunders innovativa 

idéer, för att stärka relationen till kunderna eller för att få ett övertag över 

konkurrenterna. (Lee 2017) 

Kommunförbundet skriver i sin handbok för kommunens kommunikation att alla 

kommuner har ett anseende – positivt, negativt eller neutralt. Enligt 

Kommunförbundet påverkar allting som görs eller blir ogjort på kommunens 

anseende. Kommunen är ett varumärke. Ett gott anseende byggs upp långsamt men 

kan raseras mycket fort. Genom att vara aktiv och agera på ett rejält och rättvist sätt 

kan kommunen stärka sitt anseende och se till att människors föreställningar om 

kommunen är så positiva som möjligt. Enligt kommunförbundet förbättrar ett 

medvetet varumärkesarbete anseendet och varumärket skapar förväntningar och ger 

mottagarna ett slags värdelöfte. Varumärket stöder också kommunens livskraft, 

attraktionskraft och kvarhållningskraft. Varumärket lyfter fram kommunens styrkor 

och hjälper den profilera sig gentemot andra kommuner. (Kommunförbundet 2016) 

2.3 Aktivt deltagande i diskussioner 

Enligt Bonsón et al. har kommunerna inte klarat av att stärka växelverkan mellan 

lokalförvaltningen och medborgarna, eller människornas delaktighet överhuvudtaget 

med hjälp av de sociala medierna. (Bonsón, et al. 2012) Enligt Mergel har 

användningen av sociala medier inom kommunikationen och informationen inte 
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lyckats ersätta tidigare system, utan fungerar som ett tillägg och stöd för de andra 

verktygen. (Mergel 2012) 

Flera studier har jämfört de sociala mediernas potential för att främja 

medborgarengagemang med hur de har implementerats i verkligheten. Resultaten 

pekar på att sociala medier, motsatt till förväntningarna, oftast används för 

envägsinformation, snarare än medborgarinteraktion (Medaglia och Zhu 2017). Trots 

att dessa studier berör viktiga frågor om sociala medieanvändningen finns det, enligt 

Medaglia och Zhu, ett behov av att undersöka den verkliga dynamiken i 

medborgarinteraktionen. Det har så här långt fokuserats väldigt lite på användarsidan 

och speciellt lite, om alls, på arten av de offentliga samtal som förekommer i 

myndigheternas sociala medier. (Medaglia och Zhu 2017) 

Användarna av sociala medier kan enligt Ström delas in i olika kategorier: kreatörer, 

kritiker, samlare, deltagare och åskådare. Kreatörerna skapar det som andra 

konsumerar, kritikerna reagerar på det som kreatörerna skapar och samlarna samlar 

på länkar, foton osv. Deltagarna nätverkar aktivt själva medan den största gruppen 

åskådarna konsumerar information men skriver eller skapar inget själva. (Ström 

2010) 

Enligt Herbert och Englund-Hjalmarsson (2012) lyckas de organisationer och företag 

som skapar dialog med användarna bäst i sociala medier. Dialogen sker i form av att 

företaget eller organisationen kommunicerar med människor, är lyhörda för deras 

behov och känslor samtidigt som de berättar om sin service. De är heller inte rädda 

för att leta upp missnöjda kunder och inleda en diskussion med dem.  

Nyhetsflöden om konkreta saker som berör människans vardag och olika slags 

informationskampanjer fungerar bra i sociala medier. Den aspekten korrelerar med 

den största användarprofilen åskådarna, som nämndes ovan. Herbert och Englund-

Hjalmarsson anser att sociala medier också kan användas för att få in medborgar- 

eller kundsynpunkter. I sådana sammanhang engageras användarprofilerna kritikerna 

och deltagarna. (Herbert och Englund- Hjalmarsson 2012) 

Sociala medier har en alldeles egen verksamhetskultur. Sociala medier fungerar inte 

hierarkiskt, utan människorna kan delta i diskussionerna oberoende av sin formella 

position eller plats. För den offentliga förvaltningen innebär det, enligt Pekka Sauri, 
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att man inte kan kontrollera diskussionen på något annat sätt än att delta i den. (Sauri 

2015) 

2.4 Crowdsourcing och möjligheter till deltagande 

Enligt Brabham (2017) är crowdsourcing en modell för internetbaserad fördelad 

problemlösning och produktion som organisationer använder sig av för att utnyttja 

den gemensamma kunskapen inom en grupp eller gemenskap på internet. 

Crowdsourcing är en sammanfogning av top-down förvaltningsprocesser och öppna 

bottom-up innovationsprocesser och kan användas av organisationer för att lösa olika 

typer av informationsförvaltningsproblem och för att skapa idéer. 

Enligt Paul Henman (2013) representerar sociala medier en form av digitaliseringen 

och är en miljö för växelverkan, information och kommunikation som blivit allt 

viktigare inom kommunerna och deras ledning. Digitalisering kan beskrivas som 

olika sätt och funktioner (ofta informations- och kommunikationsteknologiska) som 

finns eller integreras, med vilka man förvaltar, organiserar och leder kommunen. I 

den här miljön har användarna av sociala medier möjlighet att utöva inflytande, 

fungera som innehållsproducenter samt vara förmedlare av information. Sociala 

medier är också en arena som gör det möjligt för användarna att dela med sig av sina 

tankar och idéer, idka kollektiv verksamhet och genom växelverkan skapa mervärde. 

(Henman 2013) 

På frågan hur lokal e-förvaltning har förändrats under de senaste åren finns enligt 

Mossberger, Wu och Crawford (2013) ett entydigt svar; sociala medier. Även andra 

verktyg, som till exempel portaler för öppna data, har utvecklats för att främja 

interaktionen mellan förvaltningen och invånarna, men ingenting har nått lika stor 

spridning som sociala medier. Att förändra relationen mellan medborgare och 

förvaltningen ses ofta som ett mål för den digitala förvaltningen. (Mossberger et al. 

2013) 

Enligt Ström (2010) är den egentliga tanken med sociala medier att det ska handla 

om tvåvägskommunikation och inte enbart envägskommunikation. Det är därför 

viktigt att den som använder sociala medier i marknadsförings- eller 

opinionsbildningssyfte genast i början besluter om mediet ska utgöra ett verktyg för 

dialog eller fungera mer traditionellt som envägskommunikationskanal. Detta är 
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också ett avgörande val för kommunen att göra i samband med ibruktagandet av 

sociala medier eftersom tvåvägskommunikationen leder till ökad tidsåtgång för 

upprätthållaren av kommunikationskanalen.  

Linders (2012) anser att sociala medier inom offentlig förvaltning i dag 

huvudsakligen används i syftet att tjäna medborgaren som kund som får service av 

kommunen. Han anser att man i stället borde utnyttja de möjligheter de sociala 

medierna medför och se medborgaren som en partner eftersom tekniken i dag gör det 

möjligt att ta del av och utnyttja medborgarnas åsikter för beslutsfattandet.  

Reddick et al. (2016) har studerat myndigheternas interaktion i sociala medier 

utgående från teorin om loop-lärande som Argyris och Schön utvecklade på 1970-

talet. Single loop-lärande innebär att myndigheten rättar fel och oregelbundenheter så 

att den kan fortsätta göra det den gjort tidigare, men bättre. De som deltar i 

diskussionen i myndighetens sociala medier gör det på myndighetens villkor och 

ifrågasätter inte organisationens sätt, mål eller aktiviteter. Double loop-lärande är, i 

motsats till single loop-lärandet, inte enbart en korrigeringsprocess, utan innebär att 

deltagarna ifrågasätter grundläggande aspekter och ställer frågor som leder till att 

organisationen betraktar sina handlingar ur nya perspektiv så att insikter och rutiner 

förändras. (Reddick et al. 2016) 

Forskarna kom fram till att double loop-lärandet är en möjlighet som ganska långt 

gått kommunerna förbi. Kommunernas Facebook uppdateringar går enligt dem mest 

ut på att sprida organisationens agenda istället för att ta medborgarnas behov eller 

frågor i beaktande. Utnyttjande av double loop-lärande i sociala medier kunde enligt 

Reddick, Chatfield och Ojo förbättra kvaliteten på de offentliga tjänsterna. (Reddick 

et al. 2016) 

Enligt Guillamón et al. (2016) ger e-deltagande myndigheterna en anledning att bli 

mer transparenta. Med tanke på att sociala medier främjar samspelet mellan 

medborgare och myndigheter, kommer medborgardeltagandet att öka och de kommer 

att kräva ett svar från myndigheten. Det senare kan uppmuntra kommunen till att 

publicera mer information via Facebook. I en kommun där befolkningsmängden är 

större har de lokala myndigheterna en tendens att använda sig mera av sociala medier 
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för att dela med sig av information och minska kostnader. De är alltså mer 

transparenta. 

En hög nivå av Facebook-användning tyder på att lokala myndigheter gör det möjligt 

för medborgare att övervaka beslutsfattandet genom mer transparent information, 

data och processer. (Guillamón et al. 2016) 

2.5 Kundbetjäning och rådgivning 

Enligt förvaltningslagen ska kommunen ge sina kunder råd och service. 

Kommuninvånarna ska få information om hur de kan ge respons och ställa sina 

frågor, hur responsen och frågorna behandlas, hur ärenden inleds, under vilka tider 

servicelokalerna är öppna och hur och när de kommunala tjänstemännen är 

anträffbara. Rådgivning och kundbetjäning är förutom lagstadgad verksamhet också 

en positiv möjlighet för kommunen. (Kommunförbundet 2016) 

Enligt Kommunförbundet skapar fungerande kommunikation inom servicen ett 

positivt rykte samtidigt som det hjälper enskilda individer och underlättar den 

allmänna kommunikationen. Rådgivning spelar en viktig roll i att möjliggöra 

deltagande och i utvecklingen av boende- och livsmiljön. Digitaliseringen av tjänster 

och servicekanaler har gjort det möjligt att erbjuda ett brett serviceutbud från en enda 

informationskälla. Också kommunikation i sociala medier är kundservice och 

kommunen bör vara beredd på att vilken fråga som helst kan ställas i vilken 

servicekanal som helst. (Kommunförbundet 2016) 

Antti Syväjärvi och Olli-Pekka Kaurahalme (2010) har studerat sociala mediernas 

möjligheter ifrån demokratins, öppenhetens och dataförvaltningens synvinklar. 

Syväjärvi och Kaurahalme ser sociala medier som en möjliggörare för demokratisk 

diskussion, men konstaterar samtidigt att de sociala mediernas möjligheter inom 

kommunerna fortfarande är ganska långt outnyttjade. Enligt forskarna kunde sociala 

medier öka kommunernas öppenhet, skapa nya typer av tjänster, effektivera 

kommunikationen, tjäna demokratin och vara en del av kommunens utvecklade 

dataförvaltning.  

Möjligheterna är stora då man inte ser på kommunerna som enbart 

serviceproducenter, utan också som förverkligare av demokratin. För att kunna 
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utnyttja ny kommunikationspraxis krävs förändringar i såväl lagstiftning och politik 

som i inställningar och verksamhetsmodeller. Sociala medier kan fungera som en 

mellanhand i förverkligandet av demokrati, men för att utnyttja möjligheten krävs det 

att tjänstemän och förtroendevalda välkomnar och tar i bruk en ny verksamhetsmiljö. 

Detta har enligt forskarna skett i viss mån, men förändringarna som krävs för en ny 

verksamhetsmiljö sker långsamt i en hierarkiskt uppbyggd förvaltningskultur. För att 

sociala medier ska kunna fungera som ett forum för verksamhet och utveckling bör 

det i kommunerna födas en öppen verksamhetskultur som stöder kommunikationen. 

(Syväjärvi och Kaurahalme 2010) 

Enligt Syväjärvi och Kaurahalme är öppna data, möjligheten att bearbeta data samt 

kommunikationens offentlighet de viktigaste faktorerna för att framgångsrikt kunna 

utnyttja sociala medier. För att man skulle kunna utnyttja sociala medier för annat än 

ett medel för kommunikation skulle det krävas enhetliga nationella 

dataförvaltningsprinciper. Sociala medier borde anpassas för skilt varje aktör. Detta 

borde enligt forskarna göras i samband med en modernisering av verksamheten. För 

att detta ska ske bör kommunerna först göra klart för hur de ställer sig till sociala 

medier och modernisering. (Syväjärvi och Kaurahalme 2010) 

2.6 Kriskommunikation 

Digitala medier och framför allt sociala medier har drastiskt förändrat sätten att 

kommunicera i krissituationer. Forskning om de sociala mediernas potential och roll 

inom kriskommunikationen har först på senare tid tagit fart. Målet med 

kriskommunikation är att förmedla rätt information till rätt personer, och de sociala 

medierna gör det möjligt att snabbt dela med sig av information. (Graham et al. 

2015) 

Lehtonen (2009) definierar kriskommunikation som kommunikationsstrategiska 

lösningar i en situation där en oförutsedd, ofta plötslig händelse skapar ett starkt 

behov av information inom eller runt omkring ett samhälle. Syftet med 

kriskommunikationen är att minimera de negativa effekterna som händelsen har på 

samhället och styra den offentliga diskussionen som inverkar på anseendet mot ett 

positivt håll.  
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Forskning visar att användningen av sociala medier ökar i krissituationer och att 

sociala medier ofta uppfattas som mer trovärdiga källor än traditionella massmedier. 

Både journalister och deras publik använder sig av sociala medier för att hitta 

information och nyhetsidéer. (Graham et al. 2015) En studie av Liu, Fraustino och 

Jin (2015) visar att det inte finns någon viss social medie-plattform som föredras för 

att dela information om kriser samt att det krävs fortsatta investeringar för att 

säkerställa att så många olika kommunikationsformer som möjligt utnyttjas i 

krissituationer.  

Enligt Korpiola (2011) kommer sociala medier att bli en allt viktigare kanal för att 

snabbt skapa trygghet och närvaro i en osäker situation. I sociala medier är det 

hastigheten som räknas och man förväntas uppdatera genast i krisens akuta skede. 

Alla organisationer borde ha en strategi för hur man använder sociala medier i en 

krissituation och i planen bör enskilt utnämnas en ansvarsperson som kan 

kommunikationsstilen i sociala medier och är tekniskt kunnig. I krissituationer 

fungerar sociala medier som en enhetlig kommunikationskanal och genom den 

kommunicerar man med en specifik publik. I sociala medier är organisationen en 

pålitlig källa. Förutsättningarna för lyckad kriskommunikation är tillförlitlighet, 

punktlighet och snabbhet. (Korpiola 2011) 

Kommunikationen i sociala medier är dialog och i en krissituation kan 

tvåvägskommunikationen bli en utmaning. På något sätt måste man kontrollera 

informationsflödet och hitta det viktigaste och mest relevanta i den enorma mängden 

information och frågor som kommer in från, i värsta fall, miljontals mobila enheter. 

(Juholin 2013) 

Effektivt utnyttjande av sociala medier kräver organisationens omedelbara agerande 

genast i krissituationens akuta skede. Sociala medier fungerar som ett verktyg för att 

kommunicera i realtid och för att snabbt uppdatera och producera information. 

Genom sociala medier kan man också snabbt kommunicera direkt med olika parter 

som berörs av krisen. (Korpiola 2011) 

Merikanto (2016) har i sin avhandling, Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa – 

Julkisen organisaation kriisiviestintäsuunnitelma sosiaaliseen mediaan, gjort upp 

anvisningar för kriskommunikation för Åbo stads välfärdssektor. Hon delar in 
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anvisningarna i tre delområden: Förebyggande, det vill säga åtgärder som tas före en 

kris, kommunikation som sker under en krissituation och efterbehandling efter 

krisen. Merikantos anvisningar gäller åtgärder som en organisation kan ta för att 

behandla en kris som involverar den egna organisationen och minimera skadan. 

För att förebygga en krissituation kan organisationen följa med vad som skrivs om 

den på nätet i sociala medier och olika diskussionsforum. Det finns olika program, 

som till exempel Google alerts, som hjälper till att följa ett antal nyckelord som 

organisationen bestämt på förhand. Det lönar sig också att genom den egna 

organisationsprofilen i sociala medier följa olika personer, organisationer och kanaler 

som har anknytning till den egna organisationen. (Merikanto 2016) 

Enligt Merikanto kan man inte, och bör inte heller, ingripa i alla kommentarer och 

diskussioner som berör organisationen. Man måste kunna bestämma vilka man 

reagerar på. Ibland kan det vara effektivare att låta diskussionerna vara som de är, 

följa med hur läget utvecklas och fokusera på det egna arbetet. (Merikanto 2016) 

En kris är inte slut genast då den inte längre behandlas offentligt.  Genast efter 

akutskedet bör man inleda efterbehandlingen. Det är viktigt för att få slut på 

krissituationen och komma till en lösning. Centralt för efterbehandlingen är 

återuppbyggnad samt att återställa organisationens anseende och handlingsförmåga. 

Kommunikationen fungerar som ett stöd för de åtgärder som tas för att 

organisationen ska klara sig ur krisen. (Korpiola 2011) 

Viktigast i efterbehandlingsskedet är att identifiera fel och korrigera de brister som 

upptäckts i kriskommunikationen. Det värsta man kan göra då man analyserar 

krissituationen är att försöka hitta en skyldig och straffa den. Istället borde man 

fokusera på orsakerna till att krisen uppstod, hur snabbt krisen identifierades och hur 

fort media fick nys om den, vilka eventuella rykten som rör sig och hur man 

framgångsrikt kan korrigera felaktig information som sprids. (Karhu och Henriksson 

2008) (Merikanto 2016) 

Organisationen bör i efterhand informera hur man skötte och klarade sig ur 

situationen, vad man lärde sig av krisen och hu man strävar till att förebygga 

liknande situationer och eventuella misstag. Även andra organisationer kan vara 

intresserade av att lära sig av andras erfarenheter. (Laine 2010) 
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3 Ny verksamhets- och kommunikationskultur med sociala medier 

Kommunernas förhållande till sociala medier exemplifierar enligt Hyyryläinen och 

Tuisku (2016) deras relation till mediesamhällets största utmaningar. Den öppna 

verksamhetsmodellen i de sociala medierna trotsar verksamhetsmodellen i 

kommunerna i dag, hur man kommunicerar, deltar och medverkar. Sociala medier 

ses som en kommunikations- och verksamhetsmiljö som kan hjälpa till att förnya 

många av dagens verksamhetsmodeller. Enligt forskarna finns det goda grunder att 

tänka att sociala medier kan öppna upp alldeles nya möjligheter, och i viss mån även 

faror vid utvecklingen av en mera öppen kommun. (Hyyryläinen och Tuisku 2016) 

Sociala medier skapar nya möjligheter: 

• För aktörernas vida nätverkssamarbete och skapande av nya nätverk på 

internet. 

• För privata personers och gruppers samarbete och målinriktade utveckling. 

• För att upptäcka problem och tillsammans hitta lösningar. 

• För att själv skapa innehåll och att öppet dela med sig av det. 

• För att bearbeta och dela med sig av kunskap och slå samman förmågor. 

• För att skapa länkar mellan erfarenheter och statistik samt på andra sätt 

sammanställd och sorterad information och kunskap 

(Hyyryläinen och Tuisku 2016, s.23) 

Med hjälp av sociala medier och digitala lösningar kunde man, enligt Hyyryläinen 

och Tuisku, öka tjänstemännens, förtroendevaldas samt kommuninvånarnas 

möjligheter till att bilda nya former av utvecklingsgemenskaper och projekt samt: 

1) samarbeta med att göra upp och tillämpa kommunens strategi. 2) identifiera 

problem av olika omfattning och tillsammans finna lösningar på dem. 3) 

Tillsammans producera informationsinnehåll. 4) Kombinera och dela med sig av 

kunskap och förmågor i gemensamma projekt. 5) Koppla ihop erfarenheter med 

statistik och på annat sätt sorterad information. (Hyyryläinen och Tuisku 2016) 

Som bäst kan sociala medier ses som ett utrymme som ger möjlighet till kollektiv 

verksamhet och att dela med sig av tankar och idéer. Som värst kan sociala medier 

visa sig som ett okontrollerat och elakt utrymme som gynnar asymmetri och saknar 

precision, speciellt då det kommer till information. Hur som helst är det typiskt för 

dessa utrymmen att deras innehåll ständigt utvecklas och transformeras enligt sina 
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användare, att kommunikationen är mångsidig och att användarskaran vanligtvis är 

stor. (Syväjärvi et al. 2017)  

Från ett kommunledarskapsperspektiv kan man se de sociala mediernas effekt genom 

att man, med hjälp av kommunikation och växelverkan kan skapa, upprätthålla och 

utveckla relationerna mellan de politiska beslutsfattarna samt kommuninvånarna och 

andra berörda parter. (Syväjärvi et al. 2017)  

Enligt Medaglia och Zheng krävs det bättre informerade och mer komplexa studier 

om sociala medier inom myndigheter. Då de studerade vetenskaplig litteratur om e-

förvaltning, informationssystem och offentlig förvaltning kunde de dela in 

forskningen om sociala medier inom myndigheter i sex innehållskategorier: kontext, 

användaregenskaper, användarbeteende, plattformsegenskaper, styrning och effekter. 

Medaglia och Zhengs resultat visar att 1) forskning har fokuserat på myndigheter, 

istället för användarna; 2) i studier om kontext, förvaltning och användare ligger 

kvantitativa aspekter i fokus; 3) olika sociala medier-plattformars egenskaper har 

undersökts väldigt lite; och 4) Det har undersökts väldigt lite om relationen mellan 

olika konstruktioner om fenomenet sociala medier i förvaltningen. (Medaglia och 

Zheng 2017) 

3.1 Medborgarnas användning av sociala medier 

Sociala medier representerar en alldeles ny form av verksamhets- och 

kommunikationskultur. Dessa nya medier erbjuder invånarna och olika rörelser nya 

möjligheter att övervaka institutioner och maktutövning, men samtidigt också 

kanaler för nya former av deltagande. (Seppänen och Väliverronen 2013) 

Enligt Pekka Sauri (2015) är det just detta som gör sociala medier så 

revolutionerande. De bryter sönder och åsidosätter hierarkierna. Alla medlemmar i 

en organisation eller i ett samhälle kan ta del av samma diskussion oberoende av sin 

formella ställning.  

Denna nya mångsidiga och interaktiva mediemiljö bryter ner traditionella 

verksamhetsmodeller och skapar en ny kultur som baserar sig på växelverkan. 

Speciellt de yngre generationerna upplever kommunikationen som mer interaktiv än 

de äldre generationerna. De yngre har en tendens att oftare också fungera som 
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innehållsproducenter, istället för enbart publik som tar emot meddelanden och 

information. 

Finländarnas aktivitet i sociala medier minskar märkbart om man tar i beaktande 

deltagande genom kommentarer eller innehållsproduktion istället för bara passivt 

följande. År 2014 hade endast 53 procent av finländarna skrivit någonting på internet 

då man tar i beaktande alla kommunikationsmöjligheter på internet förutom e-post. 

(Hyyryläinen och Tuisku 2016) 

Omfattningen av användningen av sociala medier varierar tydligt mellan olika 

åldersgrupper. År 2014 hade 56 procent av 16–74 åriga finländare använt sig av 

sociala nätverk som Facebook eller Twitter under de tre senaste månaderna. Om man 

tar i beaktande endast 16–24 åringar stiger siffran till 93 procent. (Hyyryläinen och 

Tuisku 2016) Detta är kanske den viktigaste orsaken till att stora studiestäder som 

t.ex. Åbo har en stor följarskara på sina profiler i sociala medier. 

Enligt MTV:s, Kurios (sakkunnigbyrå inom sociala medier) och yrkeshögskolan 

Laureas studie, Suomi-somen kehityssuuntia 2016, har 97 procent av finländare 

mellan 15–55 år använt sociala medier under de tre senaste månaderna. De påpekar 

dock att den största tillväxten, enligt statistikcentralens siffror, sker bland den över 

55 åriga befolkningen. (Koret och Lähdevuori  2016) 

I studien ingår också bl.a. videotjänsten Youtube och direktmeddelandeapplikationen 

Whatsapp. Enligt undersökningen är Youtube och Facebook de överlägset mest 

använda sociala medierna i Finland följt av Whatsapp. Instagram hittas på fjärde 

plats och Twitter på femte plats. Jag har valt att inte inkludera Whatsapp eller 

Youtube eftersom de enligt mig inte fungerar som traditionella sociala nätverk riktigt 

på samma sätt som Facebook, Twitter och Instagram. Youtube används mest för att 

dela videor och marknadsföra kommunen och Whatsapp används inte i stor 

utsträckning aktivt av kommunorganisationerna i Finland. 
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Figur 1. Sociala medier bland 15–55-åringar i Finland. (Koret och Lähdevuori 2016, s. 4) 

3.2 Den offentliga förvaltningens kommunikation i förändring 

Enligt Hyyryläinen och Tusiku öppnar sociala medier en vy till den digitala 

kommunikationen mellan kommunorganisationen och kommunsamhället. 

Hyyryläinen och Tuisku kom i sin studie fram till att kommunerna finns i de sociala 

medierna, men fungerar inte enligt kommunikationskulturen i sociala medier. Detta 

är enligt Hyyryläinen och Tuisku dels en följd av kommunernas institutionella villkor 

och de traditioner som servicekommunen för med sig, men också en följd av 

majoriteten av kommunorganisationens centrala beslutstagares, 

förvaltningstjänstemäns och förtroendevaldas, oförmåga och ovilja att integrera 

sociala medier som en del av kommunens strategiska utveckling. (Hyyryläinen och 

Tuisku 2016) 

Sociala medier bör ses som en del av en historisk vändpunkt som har att göra med en 

ökad betydelse och efterfrågan av kommunikation och öppna data. Sociala medier är 

enligt Helsingfors tidigare biträdande stadsdirektör Pekka Sauri mer än bara en 

kommunikationskanal bland medborgarna och mellan medborgarna och 

beslutsfattarna. Enligt Sauri kan vi med hjälp av sociala medier utnyttja 

beslutsfattarnas, medborgarnas och företagens kunnande för allas gemensamma 

bästa. (Sauri 2015) 
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Enligt Harto Pönkä skiljer sig verksamhetskulturen i sociala medier från den 

traditionella hierarkiska verksamhetskulturen som dag och natt. Han menar att det 

inte är lätt att övergå från noggrant fördelade ansvarsområden och begränsad 

interaktion och växelverkan till en öppen samhällelig verksamhetskultur. Därför är 

det heller inte konstigt att de människor som är vana med en sådan trög 

verksamhetskultur inte blir värst ivriga över sociala medier. Enligt Pönkä är en 

övergång från en verksamhetskultur till en annan alltid en långsam process. (Pönkä 

2014) 

Pekka Sauri menar att ändringar i verksamhetskulturen går långsamt eftersom en stor 

del av medlemmarna i organisationen kan anse sig förlora sin ställning i och med den 

nya verksamhetskulturen. För många känns ett dåligt men bekant nuläge mycket 

säkrare än en främmande framtid som lovar någonting bättre. (Sauri 2015) 

Enligt Pönkä är det vanligt att förändringar i verksamhetskulturen ger upphov till 

reformmotstånd. Orsakerna kan variera från rädsla för förändringar till att de som 

dragit nytta av den tidigare verksamhetskulturen inte vill förlora sin maktställning. 

Om individens viktigaste motivation är att försvara sina egna fördelar blir alla former 

av samhälleliga arbetssätt omöjliga. Om en ledare har en negativ inställning till 

sociala medier kommer det naturligt att påverka de underordnades attityder och 

möjligheter till att ta i bruk sociala medier och deras tjänster och metoder. (Pönkä 

2014) 

Största delen av de normer som styr kommunorganisationerna har gjorts upp redan 

innan sociala mediernas tid. Därför har inte alla utmaningar eller möjligheter som 

den nya mediemiljön skapar tagits i beaktande då kommunen definierat sina 

institutionella ramar. Som en institution inom den offentliga förvaltningen är 

kommunen en konservativt reagerande och långsamt anpassande aktör. (Hyyryläinen 

och Tuisku 2016) 

Kommunförbundets (2017) senaste enkät om kommunernas webbkommunikation 

och användning av sociala medier är den mest omfattande offentligt publicerade 

undersökningen av användningen av sociala medier i finländska kommuner som 

finns att tillgå för tillfället. 
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Den senaste enkäten genomfördes på våren år 2017 och sändes via kommunernas 

registratur till dem som ansvarar för webbkommunikationen i kommunen. I Finland 

fanns år 2017 sammanlagt 311 kommuner och enkäten besvarades av 142 personer. 

Liknande enkäter har gjorts 2007, 2011 och årligen sedan år 2014. Det här påvisar att 

ämnet är relevant även ur ett nationellt perspektiv. Till följande redovisas kort för 

resultatet av enkäten från 2017. 

Enkäten visar att Facebook är det överlägset mest använda sociala nätverket bland 

kommunerna i Finland. På andra plats ligger Youtube följt av Instagram och Twitter. 

Av de kommunala sektorerna framstod ungdomsväsendet, kulturväsendet, biblioteket 

och idrottsväsendet som de mest aktiva. Den största ökningen från året innan skedde 

inom skolorna och centralförvaltningen. 

Enligt enkäten används sociala medier oftast för att informera om kommande 

evenemang, för att förmedla annan information åt kommuninvånarna, för att lägga ut 

kommunens meddelanden och för att dela fotografier och videor. Inom 

kommunernas marknadsföring används sociala medier mest för att marknadsföra 

evenemang och turism samt för att locka nya invånare. (Kommunförbundet 2017) 

Av de svarande har 61 procent av kommunerna utarbetat skriftliga anvisningar för de 

anställda om hur man använder sociala medier. Procentandelen har fortsatt stiga i 

jämn takt sedan år 2011 då den var endast 11 procent. I hälften av kommunerna har 

det ordnats utbildning för de anställda i hur man använder tjänster i sociala medier.  

För ledningen har utbildning ordnats i 29 procent av kommunerna. Dessa är tydliga 

ökningar från året innan. Cirka 28 procent av kommunerna hade år 2016 utarbetat en 

särskild strategi eller verksamhetsplan för sociala medier, även detta är en tydlig 

ökning från året innan. I cirka 40 procent av kommunerna ingick sociala medier i 

kommunens övriga planer. Detta har minskat en aning, vilket kan tyda på att 

kommunerna istället gjort upp särskilda strategier eller verksamhetsplaner för sociala 

medier. (Kommunförbundet 2017) 

Av kommunerna som svarat på enkäten anser majoriteten att det är mycket viktigt att 

använda sociala medier inom marknadsföringen, för att skapa samhörighet och i 

informationen. Majoriteten anser det också vara viktigt att använda sociala medier 

inom kundservicen och i kontakten med berörda parter. (Kommunförbundet 2017)  
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4 Strategier för användning av sociala medier 

Kommunala myndigheter använder till allt större utsträckning sociala medier för att 

växelverka med sina invånare. Sociala medier har potential att utvidga tjänster, ta 

fram nya idéer och förbättra beslutsfattande och problemlösning. Sociala medier 

introducerar samtidigt också nya utmaningar i relation till säkerhet, integritet, 

tillgänglighet, datahantering, social integration, styrning och andra 

informationspolitiska frågor. Då sociala medier i snabb takt tagits i bruk av såväl 

invånare som kommuner har regelverket inte riktigt hunnit med, även om många av 

de vägledande principerna fortfarande är relevanta. (Bertot et al. 2011) 

Sociala medier spelar redan en viktig roll som kommunikationsmedel mellan 

myndigheter och allmänheten och kommer i fortsättningen att ta på sig ett ännu 

större ansvar som en mekanism för myndighetsinformation då allt fler tjänster och 

allt mer innehåll finns tillgängligt på plattformen och allt fler invånare förväntar sig 

kunna använda sociala medier som en primär metod för att kommunicera med 

myndigheten. Sociala medier har i bästa fall potential att göra myndigheten mer 

tillgänglig och relevant för användarna, samtidigt som de får fler möjligheter att 

aktivt engagera sig i myndighetens ärenden. För att sociala medier ska kunna uppnå 

sin potential måste, enligt Bertot, de sociala mediernas riktlinjer och policyn 

noggrant undersökas och behandlas medan användningen av tekniken fortfarande 

utvecklas och utvidgas. (Bertot et al. 2011) 

Olika former av kommunikationsverktyg kan påverka kommuninvånarnas inställning 

till kommunorganisationen på olika sätt. Porumbescu (2016) kom i sin studie fram 

till att en ökad användning av e-förvaltningswebbplatser påverkar negativt på 

medborgarnas tillfredställelse med kommunen och trovärdigheten för den offentliga 

sektorn. I motsats påverkar en ökad användning av sociala medier positivt. Enligt 

forskaren tyder detta på att former av e-förvaltning som leder till överföring av 

mindre information, i detta fall sociala medier, kan vara effektivare för att förbättra 

relationerna mellan invånarna och förvaltningen än former av e-förvaltning som 

vanligtvis används för att överföra detaljerad information, i detta fall e-

förvaltningswebbplatser. (Porumbescu 2016) 
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Om man ser sociala medier som ett komplement till nuvarande e-förvaltningstjänster, 

är det enligt Gao och Lee (2017) viktigt att förstå vilka typer av e-tjänster som bäst 

passar de olika verktygen för sociala medier. Enligt forskarna använder kommunerna 

sociala medier främst för att förmedla information, nå ut till samhället, förbättra de 

offentliga tjänsternas effektivitet, minska på kostnader och förbättra samarbetet 

mellan olika organ. Ett så utbrett användningsområde för med sig otaliga möjligheter 

men också potentiella risker. Till skillnad från traditionella e-förvaltningstjänster 

upprätthålls sociala medier-plattformarna av tredje parter som förvaltningarna inte 

har någon direkt kontroll över. (Gao och Lee 2017) 

Enligt Gao och Lee passar Facebook bättre för transaktionsbaserade e-

förvaltningstjänster, medan Twitter passar bättre för informationsbaserade tjänster. 

Transaktionsbaserad service kan innebära t.ex. registrering av röster på nätet vid val 

eller registrering av en företagslicens. Små kommuner är mer sannolika att använda 

Facebook som ett supplement för att erbjuda transaktionsbaserade e-

förvaltningstjänster och Twitter för internetbaserade informationstjänster. (Gao och 

Lee 2017) 

Twitters egenskaper gör att det kan anses som en mera interaktiv och öppen 

kommunikationsplattform. En Twitter användarprofil kunde passa en liten kommun 

bäst då det kommer till att sprida information till kommuninvånare och andra 

personer som kan vara intresserade av kommunens kommunikation. I en liten 

kommun är det sannolikt att människorna känner varandra och har en stark 

gemenskap.  

I motsats till Twitter kan Facebook användas för att stärka nuvarande sociala 

relationer och återansluta och/eller utforska nya relationer. Eftersom Facebook 

används utbrett såväl i städer som på landsbygden, är det sannolikt att en liten 

kommun med ett litet och tätt befolkat samhälle använder sig av Facebook för att 

stärka nätverket i just det samhället. Enligt forskarna skulle det vara viktigt att ta i 

beaktande vilka sociala medier som passar bäst för vilken typ av e-förvaltningstjänst 

när kommunerna gör upp sina strategier för användning av sociala medier. (Gao och 

Lee 2017) 
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Inom förvaltningarna finns det en hög grad av osäkerhet i processen med att ta i bruk 

sociala medier på grund av att de upprätthålls av en tredje part. Denna faktor strider 

mot nuvarande organisatoriska rutiner, speciellt kommunikationspraxis och 

institutionella ramar vilket har gjort det långsamt och svårt att ta i bruk sociala 

medier inom förvaltningen. (Mergel, Schweik och Fountain 2009) Därmed finns det 

också ett behov av att förstå samspelet mellan tekniken, institutionerna och 

organisationerna för att kunna förklara och förstå användningen av sociala medier i 

förvaltningen, och med hjälp av det bättre förstå, inte bara i ibruktagandet, utan även 

strategiska tillvägagångssätt och konkreta tillämpningar av sociala medier. (Picazo-

Vela et al. 2017) 

Enligt Falkheimer och Gentzel Sandberg (2017) har kommunikation aldrig varit 

viktigare än det är i dag då gränserna mellan kommunikation och verksamhet 

luckrats upp. Enligt forskarna har organisationernas villkor för att kommunicera 

förändrats radikalt. I dag utmanas det etablerade kommunikationstankesättet som 

fokuserar på överföring, spridning, planer, funktioner och standardlösningar. De 

sociala, tekniska, ekonomiska och kulturella utvecklingarna innebär i dag ett ökat 

behov av flexibilitet, samverkan, gränsöverskridande och improvisationsförmåga. Att 

agera i stunden. Falkheimer och Gentzel Sandberg kallar detta för strategisk 

improvisation.  

Enligt Falkheimer och Gentzel Sandberg utgår de etablerade modellerna från 

allmänna beskrivningar, men för att lyckas med kommunikation i dag krävs andra 

verktyg som utgår från situation, sammanhang och kultur. Det går att lyckas med 

kommunikationsarbete utan tjocka kommunikationsplaner som tagit åratal att göra 

upp. I dagens läge blir den tänkta planen ändå snabbt inaktuell eller felaktig. Därför 

krävs det enligt forskarna improvisation och snabba beslut för att lyckas med de 

ursprungliga målen. (Falkheimer och Gentzel Sandberg 2017) 

4.1 Kommunernas egna riktlinjer och anvisningar 

År 2010 utgav Finlands Kommunförbund publikationen Anvisningar för 

kommunernas webbkommunikation. Anvisningarna ger tydliga direktiv för 

användning av sociala medier i den kommunala förvaltningen:  
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Vid utnyttjande av sociala medier bör man följa principerna för god förvaltning. Om 

verktygen för sociala medier används fel kan det till och med skada kommunens anseende. 

Kommunen bör avgöra vem som bestämmer om upprättande och underhåll av tjänsten, 

säkerställande av kompetensen samt utvärdering och vidareutveckling av verksamheten. 

Kommunens tjänst måste tydligt kunna identifieras som myndighetsverksamhet. Detta ska 

beaktas i tjänstens innehåll. Det hindrar inte personlig stil till exempel i blogginlägg. 

Kommunens anställda bör kunna hålla isär det privata och tjänsteinnehavarrollen till exempel 

när de besvarar kommuninvånarnas frågor. För tydlighetens skull är det ofta rekommendabelt 

att göra två olika aktörsprofiler. Då kan myndighetsverksamheten tydligt skiljas från 

privatlivet. (Kommunförbundet 2010, s. 39) 

Dessa anvisningar har inte uppdaterats sedan 2010 men är fortfarande relevanta. I 

Kommunförbundets (2016) betydligt nyare publikation Handbok för kommunens 

kommunikation anser de det dock inte vara riktigt lika viktigt med två olika 

aktörsprofiler. Enligt Kommunförbundet kan det vara svårt att hålla isär yrkesrollen 

och den privata rollen i sociala medier. De skriver att en sakkunnig på Twitter kan 

diskutera arbetsrelaterade ämnen på ett personligt och naturligt sätt utan att ha en 

separat yrkesprofil, men att det dock i vissa fall är motiverat att ha en separat tjänste- 

eller yrkseprofil för att informera om arbetsfrågor. 

De sociala mediernas fortsatta förnyelse, förändrade sätt att kommunicera och den 

ständiga utvecklingen av kommunernas kommunikation i sociala medier mot ett allt 

mer målvedvetet håll betyder att kommunikationen i sociala medier förändras 

konstant. Genom en strategi för sociala medier definierar kommunen på vilket sätt 

den gynnas av att använda sociala medier, vilka sociala medie-plattformar som ska 

användas, vem målgruppen är och hurdant innehåll kommunen vill producera. 

Utöver det definieras hur dessa planer ska förverkligas: När och hur ofta man 

kommunicerar, vem som kommunicerar och upprätthåller profilerna som är i bruk, 

vem som följer med samtalet i sociala medier, vad som diskuteras och speciellt enligt 

vilka principer och villkor kommunen deltar i diskussionen (Viestintä-Piritta 2016). 

Enligt Kommunförbundets (2017) enkät Webbkommunikation och användning av 

sociala medier i kommunerna hade skriftliga anvisningar för de anställda om hur 

man använder sociala medier utarbetats i 61 procent av kommunerna. Procentantalet 

har ökat stadigt för varje år och fördubblats sedan år 2013. För 25 procent av de 

svarande kommunerna är skriftliga anvisningar under planering. Ungefär 30 procent 

av kommunerna hade år 2017 utarbetat en strategi eller verksamhetsplan för sociala 

medier.  
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Lovisa, Hangö och Esbo är relativt aktiva i sociala medier men på lite olika sätt. I 

kommunerna har det gjorts upp riktlinjer och anvisningar för användningen av 

sociala medier. Lovisa och Hangö är enbart aktiva på Facebook och är ganska nya i 

sociala medier. Därför är deras anvisningar också färska och uppdaterade. Esbo har 

aktivitet på såväl Facebook som på Twitter och Instagram och är en av de kommuner 

som har flest aktiva sektorprofiler i sociala medier. Esbo stads rekommendationer för 

sociala medier är från år 2013. Staden håller som bäst på att uppdatera dem.  

Även Åbo stad uppdaterar som bäst sina anvisningar för sociala medier. Åbo stad 

kunde inte dela med sig av varken sina gamla anvisningar eller de ofärdiga 

uppdaterade anvisningarna, men stadens webbredaktör och sociala medier-ansvarige 

har intervjuats angående stadens strategi för sociala medier. Det var viktigt att få med 

Åbo eftersom staden kan anses vara något av en föregångare i sociala medier bland 

Finlands tvåspråkiga kommuner. I detta kapitel presenteras de centrala principerna 

för användning av sociala medier som de beskrivs i kommunernas anvisningar. 

4.1.1 Ändamålet med sociala medier 

I Esbo stads rekommendationer för sociala medier (2013) hävdas att det skulle vara 

dumt av myndigheter och tjänstemän att inte använda sociala medier om 

medborgarna gör det. Sociala medier gör organisationen och jobbet intressantare för 

andra och gör verksamheten mer genomskinlig. I de sociala medierna kan man följa 

olika intressanta människor och organisationer och ta del av deras tankar och idéer 

(Esbo stad 2013). 

Åbo informerar om stadens verksamhet, tjänster, beslutsfattande, planer och 

strategier genom flera olika medier och kanaler. Utöver mediekommunikation, 

tidningar och annat tryckt material är webbkommunikation, framförallt stadens 

webbplats och sociala medier, ett av de viktigaste sätten att nå kommuninvånarna. 

(Valleala, Åbo stad 2018) 

Enligt Samu Valleala, webbredaktör på Åbo stad, ger sociala medier möjligheten att 

öka interaktionen såväl bland invånarna som mellan staden och invånarna. Med hjälp 

av sociala medier kommer staden in i invånarnas smarttelefoner och apparater vid 

sidan om de traditionella medierna och kan berätta direkt om stadens ärenden och 

verksamhet. Sociala medier öppnar också upp nya möjligheter för bland annat 
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marknadsföring och kriskommunikation, vare sig det handlar om en 

kommunikatorisk rykteskris eller en krissituation i staden som kräver 

myndighetsåtgärder. (Valleala, Åbo stad 2018) 

Lovisa stad öppnade sin Facebook-profil i mars 2017 och har därmed färska 

anvisningar för användningen av sociala medier. Enligt Lovisa stads anvisning om 

sociala medier (2017) kan sociala medietjänster öppnas vid sidan om de officiella 

kommunikationskanalerna om det finns en grundad anedning och ett tydligt behov av 

det. Enligt staden ersätter sociala medier inte de officiella kanalerna utan fungerar 

som en tilläggstjänst som kan användas bland annat för att styra kunderna till den 

officiella informationskällan.  

Stadens och dess anställdas närvaro i sociala medier kan vara ett sätt att betjäna 

kunder, att uträtta ärenden, att marknadsföra eller att delaktiggöra. Sociala medier 

ökar, enligt Lovisa stad, framförallt interaktionen och den sociala gemenskapen med 

kommuninvånare, intressegrupper och nätverk. (Lovisa stad 2017) 

Liksom Lovisa är också Hangö stad ganska nya i sociala medier. Staden öppnade sitt 

Facebook konto i augusti 2016. Enligt Hangö stads kommunikationsstrategi (2016) 

möjliggör sociala medier interaktion mellan kommuninvånarna och främjar 

kommunikationen och marknadsföringen. De sociala medierna används för att 

informera, involvera medborgarna, skapa en gemensam samhällsanda och för att 

marknadsföra kommunen. Sociala medier utnyttjas också vid rekrytering och 

kriskommunikation. (Hangö stad 2016) 

4.1.2 Upprätthållande av kommunprofilen 

Då en Facebookprofil grundas i Esbo stads namn lovar grundaren att vara närvarande 

och lyssna samt besvara frågor och kommentarer av kunder och andra intresserade. 

Då man gett tillstånd åt allmänheten att kommentera och skicka meddelanden på sin 

sida är man även skyldig att moderera den. På sidan bör även anges vem som 

upprätthåller den (Esbo stad 2013). 

I Hangö stad är det informatören som upprätthåller de sociala medierna tillsammans 

med de olika sektorernas administratörer. Sektorernas administratörer får 

användarrttigheter av stadens informatör. Enligt Hangö stad kräver bra 
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kommunikation fortsatt uppföljning och utveckling. Staden följer upp media och 

sociala medier med hjälp av ett mediauppföljningsverktyg. Med hjälp av 

uppföljningen hålls staden uppdaterad om vad som sägs, skrivs och kommuniceras 

om staden och dess verksamhet. Uppföljningsverktyget gör det möjligt för staden att 

reagera snabbt på aktuella ämnen eller eventuella problem. (Hangö stad 2016) 

Åbo stads officiella huvudprofiler i sociala medier upprätthålls av stadens 

koncernförvaltnings kommunikationsavdelning och inom avdelningen har det utsetts 

en ansvarig för sociala medier. Utöver det upprätthåller sektorerna sina egna profiler. 

Administratörerna bildar en sakkunniggrupp som samlas regelbundet. (Valleala, Åbo 

stad 2018) 

Enligt Valleala följer den sociala medier-ansvarige diskussionerna i sociala medier 

med stöd av den övriga kommunikationsavdelningen. Uppföljningen sker med hjälp 

av Facebooks och Twitters egna analysverktyg samt med ett skilt anskaffat 

medieuppföljningsverktyg. Åbo stad deltar så gott den kan i diskussioner i sociala 

medier då kommunikationen är riktad direkt till någon av stadens profiler. Staden 

kan också delta i diskussioner för att lyfta fram stadens synpunkt, för att rätta till fel 

information eller för att förebygga en rykteskris. Åbo stad försöker kommunicera i 

sociala medier varje dag. (Valleala, Åbo stad 2018) 

4.1.3 Kommunikationsstil, innehåll och målgrupp 

På Facebook ligger Esbos tyngdpunkter på fritid och samvaro medan Twitter 

används som en snabbare kanal för att nå experter och journalister. Enligt stadens 

anvisningar passar Twitter bra för både hårda fakta och lättsammare kommentarer. 

Genom att använda sociala medier når man en större publik under en längre tid 

jämfört med ett e-postsvar på kundrespons som endast når ut till en, eller några få, 

personer i taget. Då meddelandena är mänskliga och äkta blir de mer trovärdiga och 

intressanta (Esbo stad 2013). Då dessa rekommendationer gjordes hade Instagram 

ännu inte tagits i bruk i stadens kommunikation. 

Enligt Lovisa stads anvisning om sociala medier (2017) är det viktigt att motivera 

sina åsikter noggrant utgående från fakta och egen sakkunskap och undvika politiska 

betoningar. Då man kommunicerar i sociala medier bör man lyssna, vara artig och 

öppen, försöka förstå andra och inte bli provocerad. 
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Åbo stads kommunikationsavdelning skapar och upprätthåller profiler för de tre mest 

använda sociala medierna i Finland: Facebook, Instagram och Twitter. Utöver det har 

staden också en aktiv Youtube-kanal. Syftet med alla plattformar är att informera, 

men de olika plattformarnas specifika egenskaper och de vanligaste målgupperna 

formar användningssyftet. På Twitter handlar det mer om att kommunicera med 

intressenter och på Instagram mer om marknadsföring av staden. (Valleala, Åbo stad 

2018) 

Åbo stads huvudsakliga målgupp i sociala medier är de egna kommuninvånarna. Då 

staden kommunicerar i sociala medier väljer den målgrupp beroende på ämnet och 

behovet. Målgrupperna kan vara till exempel olika intressenter i hemlandet och 

utomlands, beslutsfattare och andra inflytelserika personer, turister, nya studerande, 

anställda eller invandrare. Åbo stad försöker skapa innehåll som talar till invånarna 

och de andra mågrupperna. Innehåll som är både informativt och engagerande. 

(Valleala, Åbo stad 2018) 

4.1.4 Arbetstagarens roll och ansvar 

Enligt Lovisa stad kan den anställda agera i två olika roller i sociala medier: I eget 

namn som stadens anställd eller i någon av stadens enheters namn. Då en anställd 

agerar i organisationens namn handlar kommunikationen i första hand om betjäning, 

marknadsföring och att berätta om stadens verksamhet. Då man uppdatera stadens 

profiler i sociala medier är det viktigt att man känner till vilka spelregler man 

kommit överens om för innehållet och upprätthållandet av tjänsterna. (Lovisa stad 

2017) 

Som representant för Lovisa stad bör man alltid komma ihåg att berätta vem man är 

och vem man representerar. Då en anställd agerar i sitt eget namn ger den ett ansikte 

utåt för stadens verksamhet. Detta är ett ypperligt sätt att öka förvaltningens 

öppenhet och dela med sig av den sakkunnighet som stadens organisation besitter. 

Att stadens nyckelpersoner är aktiva i sociala medier är en stor möjlighet och resurs. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetslagstiftningen och datasekretesslagen 

också gäller i sociala medier, och också på fritiden. Den anställde har också på 

fritiden tystnads- och lojalitetsplikt mot arbetsgivaren och endast offentlig 

information behandlas i sociala medier. (Lovisa stad 2017) 
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Enligt Esbo stad är det tillåtet att slappna av och ha trevligt i de sociala medierna 

också på arbetsplatsen men då bör man koncentrera sig på sina arbetskontakter. Man 

poängterar att sociala medier på arbetsplatsen skall användas för arbetet medan 

underhållning och skvaller hör till fritiden. Enligt Esbo stads anvisningar bör 

anställda alltid redogöra för vilka åsikter som är ens egna och vilka som är stadens då 

de rör sig i sociala medier. Om den anställda är osäker om meddelandet är enhetligt 

med stadens linje bör detta komma fram. Om man skriver om ärenden som ännu inte 

är färdiga bör man poängtera att frågan ännu inte är slutbehandlad och att situationen 

kan förändras och därmed inte lova för mycket. Staden rekommenderar att den 

anställda låter sin personlighet skina igenom också i arbetsprofilen. (Esbo stad 2013) 
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5 Sammanfattning av teorin 

Den här studiens bakgrund och teori om användning av sociala medier i 

kommunorganisationer refererar till litteratur och tidigare forskning kring ämnet och 

utgör en grund för den empiriska undersökningen som behandlas i kapitel sju. I detta 

kapitel sammanfattas de, för denna studie, viktigaste teoretiska punkterna i 

litteraturen.  

Kommunikation via internet är en viktig del av kommunernas service. Enligt 

kommunallagen ska kommunerna informera om sin verksamhet och internet ska vara 

den primära kommunikationskanalen mellan kommunorganisationen och invånarna. 

(Kommunallag 2015) För att kommunicera med invånarna via internet måste 

kommunerna finnas där invånarna är, alltså i sociala medier. Enligt Finlands 

kommunförbund är sociala medier en vändpunkt i kommunikationens historia och i 

dag en del av webbkommunikationen och arbetsdagen. Sociala medier ska stöda 

kommunens strategi och ses som en del av hela kommunens kommunikation. 

(Kommunförbundet 2016) 

Kommunernas aktivitet i sociala medier kan enligt Kommunförbundet (2016) delas 

in i följande fem kategorier:  

• Information om kommunens verksamhet 

• Marknadsföring och kampanj 

• Aktivt deltagande i diskussioner 

• Crowdsourcing och möjligheter till deltagande 

• Kundbetjäning och rådgivning 

Jag har valt att också inkludera kriskommunikation som en sjätte kategori. 

Enligt Kavanaugh et al. (2012) använder kommunerna sig av sociala medier utan att 

ha tillräcklig kännedom om kostnader och fördelar, vem den egentliga publiken är, 

vilken person inom organisationen som borde övervaka kommunikationen, när och 

hur de borde svara på kommentarer och vilken effekt kommunens kommunikation i 

sociala medier har på allmänheten. Även om sociala medier varit en del av vardagen 

i en del kommuner används de, enligt Bryer och Zavattaro (2011), mest som 

enkelriktade kanaler för informationsdelning. 
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Kommunerna har inte klarat av att, med hjälp av de sociala medierna, stärka 

växelverkan mellan kommunen och medborgarna eller öka människornas 

delaktighet. (Bonsón et al. 2012) Enligt Mergel (2012) har användningen av sociala 

medier heller inte lyckats ersätta tidigare kommunikations och informationssystem, 

utan fungerar som ett stöd för de andra äldre verktygen. Sociala medier används, i 

motsatt till förväntningarna, oftast för envägsinformation, snarare än 

medborgarinteraktion.  

Enligt Linders (2012) borde man utnyttja de möjligheter sociala medierna medför 

och se medborgaren som en partner eftersom tekniken i dag gör det möjligt att ta del 

av och utnyttja medborgarnas åsikter för beslutsfattandet. Den egentliga tanken med 

sociala medier är att det ska handla om tvåvägskommunikation och inte enbart 

envägsinformation. (Ström 2010). 

Syväjärvi och Kaurahalme (2010) ser sociala medier som en möjliggörare för 

demokratisk diskussion, men konstaterar samtidigt att de sociala mediernas 

möjligheter inom kommunerna fortfarande är ganska långt outnyttjade. Enligt dem 

borde sociala medier anpassas skilt för varje aktör. Detta borde göras i samband med 

en modernisering av verksamheten. För att detta ska ske bör kommunerna först göra 

klart för hur de ställer sig till sociala medier och modernisering. (Syväjärvi och 

Kaurahalme 2010) 

Enligt Hyyryläinen och Tuisku (2016) exemplifierar kommunernas förhållande till 

sociala medier deras relation till mediesamhällets största utmaningar. Den öppna 

verksamhetsmodellen i de sociala medierna trotsar verksamhetsmodellen i 

kommunerna i dag, hur man kommunicerar, deltar och medverkar. Sociala medier 

kan öppna upp alldeles nya möjligheter, och i viss mån också faror vid utvecklingen 

av en mera öppen kommun. Enligt Syväjärvi et al. (2017) kan sociala medier som 

bäst ses som ett utrymme som ger möjlighet till kollektiv verksamhet och att dela 

med sig av tankar och idéer. Som värst kan sociala medier visa sig som ett 

okontrollerat och elakt utrymme som gynnar asymmetri och saknar precision, 

speciellt då det kommer till information. 

Enligt Hyyryläinen och Tuisku (2016) öppnar sociala medier en vy till den digitala 

kommunikationen mellan kommunen och samhället. Kommunerna finns i de sociala 
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medierna, men fungerar inte enligt kommunikationskulturen i sociala medier. 

Verksamhetskulturen i sociala medier skiljer sig från den traditionella hierarkiska 

verksamhetskulturen som dag och natt och en övergång från en verksamhetskultur 

till en annan är alltid en långsam process. Kommunen är en konservativt reagerande 

och långsamt anpassande aktör. (Hyyryläinen och Tuisku 2016) Pekka Sauri menar 

att ändringar i verksamhetskulturen går långsamt eftersom en stor del av 

medlemmarna i organisationen kan anse sig förlora sin ställning i och med den nya 

verksamhetskulturen. För många känns ett dåligt men bekant nuläge mycket säkrare 

än en främmande framtid som lovar någonting bättre. (Sauri 2015) 
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6 Metod och material 

Målet med denna studie är att utveckla en teoretisk förståelse av användningen av 

sociala medier i kommunerna. Utifrån teorin och bakgrunden utarbetas en 

frågeställning och ett upplägg för den empiriska delen. Utifrån bakgrunden, teorin 

och statistiken som samlats in under en halvårsperiod med hjälp av ett analysverktyg 

studeras kommunernas aktivitet i de sociala medierna: I vilken omfattning används 

sociala medier i de tvåspråkiga kommunerna i Finland? Vilka funktioner och 

målsättningar fyller användningen av sociala medier i kommunerna? Och har 

kommunerna lyckats skapa interaktion och tvåvägskommunikation i de sociala 

medierna? 

Teoridelen gjordes som en litteraturstudie som utgick från såväl finländsk som 

internationell litteratur om kommunikation och sociala medier inom den offentliga 

förvaltningen samt kommunernas webbsidor och sociala medier liksom andra 

relevanta webbsidor.  

Forskning om sociala medier inom den offentliga förvaltningen har i Finland gjorts 

av bl.a. Syväjärvi, et al. (2017) som har studerat kommunorganisationernas och 

speciellt ledarnas och direktörernas relation till sociala medier. Hyyryläinen och 

Tuisku (2016) har i sin undersökning, Sosiaalisesta mediasta ratkaisuja paikalliseen 

vaikuttamiseen, studerat kommunernas positionering och inställning till det 

digitaliserade mediesamhället, med speciellt fokus på sociala medier. Syväjärvi och 

Kaurahalme (2010) har studerat de sociala mediernas möjligheter ifrån demokratins, 

öppenhetens och dataförvaltningens synvinklar. 

Internationellt har bl.a. Bonsón, et al. (2012) undersökt användningen av Webb 2.0 

och sociala medier inom den offentliga förvaltningen inom EU. Kavanaugh, et al. 

(2012) har undersökt användningen av sociala medier inom den offentliga 

förvaltningen, affärsvärlden, tredje sektorn och bland allmänheten. Ines Mergel 

(2012, 2013) har studerat förvaltning och sociala medier inom den offentliga sektorn 

och hur myndigheterna lyckats ta i bruk ny teknik för att bli mera öppna och 

transparenta, deltagande och samarbetande. Mergel har också tillsammans med Bill 

Greeves (2012) gett ut en handbok för användning av sociala medier inom den 
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offentliga sektorn: Social Media in the Public Sector Field Guide: Designing and 

Implementing Strategies and Policies. 

I Finland har Kommunförbundet gjort upp anvisningar för kommunernas 

kommunikation och marknadsföring i sociala medier samt gjort en enkät om 

Webbkommunikation och användningen av sociala medier som skickats till alla 

kommuner i landet sedan år 2011. Utöver det har flera kommuner gjort upp egna 

anvisningar och strategier för kommunikationen och användningen av sociala medier 

och jag har studerat några relativt aktiva kommuners anvisningar. 

Utgående från dessa och många andra källor har jag försökt sammanfatta de sociala 

mediernas funktion inom den offentliga förvaltningen; hur sociala medier används i 

dag och hur de eventuellt borde användas för att uppnå sin fulla potential. Teorin och 

bakgrunden kommer att speglas mot resultaten i den empiriska delen av studien. 

Den empiriska undersökningen utgår ifrån kommunernas webbplatser. Ur 

webbsidorna framgick ofta vilka sociala medier kommunerna använder. Om 

informationen inte framgick ur kommunens webbsida letades profilerna upp manuellt 

på Facebook, Twitter och Instagram. Det är inte alltid alldeles självklart om profilen i 

sociala medier är en officiell profil som upprätthålls av kommunen eller om det är 

någon privatperson som ligger bakom den. Detta gäller speciellt olika sektorprofiler 

på Twitter och Instagram. Jag har exkluderat profiler som kan misstänkas vara 

inofficiella. 

Det krävs att man gör iakttagelser och noggrant och kritiskt kontrollerar att profilerna 

är det de uppger sig vara. Man kan kontrollera profilens användarnamn, vilken slags 

aktivitet som sker på den, hurudant material den lägger upp, hur många följare den 

har och vilka andra profiler och användare som följer profilen i fråga, eller tvärtemot 

vilka användare och profiler som profilen i fråga följer. 

I studien används såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Då man studerar 

samhället kan det vara svårt att fånga dess komplexa verklighet med hjälp av ett enda 

metodredskap. Enligt Grønmo (1982) är det inte bara det som kan beräknas som 

räknas. Å andra sidan är sociala förhållanden inte oviktiga bara för att de kan 

uttryckas med hjälp av siffror. Man kan med fördel kombinera kvalitativa och 

kvantitativa metoder i en och samma undersökning och i princip finns det inget 
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konkurrensförhållande mellan dem, utan deras starka och svaga sidor stärker 

varandra.  

Både de kvalitativa och kvantitativa metoderna har som mål att ge en bättre 

förståelse av samhället och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar 

och påverkar varandra. (Holme och Solvang 1997) I den empiriska delen av studien 

kommer jag därför att använda mig av bägge metoderna.  
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7 Undersökningen 

Den empiriska delen av studien genomförs dels som en kvalitativ analys och dels 

som en kvantitativ undersökning. Enligt Holme och Solvang (1997) kan man skilja 

mellan personliga och institutionella källor samt konfidentiella och offentliga källor. 

I undersökningen används endast offentliga och institutionella källor.  

För undersökningen samlas det in information via de tvåspråkiga kommunernas 

webbplatser, sociala medier och med hjälp av analysverktyget Fanpage Karma. 

Antalet kommuner som studeras är 33, varav 15 har svenskspråkig majoritet och 18 

finskspråkig majoritet. Ur webbplatserna framgår vanligtvis vilka sociala medier 

kommunerna använder sig av. Om informationen inte framgår på webbplatserna letas 

de upp manuellt i de sociala medierna. 

Alla 33 tvåspråkiga kommuners officiella kommunprofiler har analyserats med hjälp 

av analysverktyget Fanpage Karma. Genom att studera de olika nyckeltalen som 

analysverktyget räknar ut kan man få fram vilka kommuner som har de största 

profilerna, vilka som är mest aktiva och vilka kommuner som bäst klarat av att skapa 

interaktion och tvåvägskommunikation med sina följare. 

Syftet med studien är att undersöka användningen av sociala medier i Finlands 

tvåspråkiga kommuner. Jag har valt att utelämna de enspråkigt svenska kommunerna 

eftersom de inte bidrog med mycket i min senaste studie, Användning av sociala 

medier i kommunerna, och påminner mycket om varandra till språkfördelning, area 

och läge. (Karlsson 2016) Jag väljer att studera de tvåspråkiga kommunerna eftersom 

de omfattar kommuner av olika storlek, allt från Grankulla och Mörskom till 

Helsingfors och Åbo. Dessa är också kommuner som jag känner ganska bra till sedan 

tidigare. Samplet är också tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser från 

undersökningen. 

Jag vill undersöka hur aktiva de tvåspråkiga kommunerna är i sociala medier, vilka 

som är mest aktiva samt vilka orsakerna kan vara. Jag vill också studera samtalet i 

sociala medier; vilken kommun är bäst på tvåvägskommunikation eller på att 

engagera kommuninvånarna i sociala medier och vad kan det bero på?  
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Den första forskningsfrågan lyder: I vilken omfattning används sociala medier i de 

tvåspråkiga kommunerna i Finland? 

Den andra forskningsfrågan lyder: Har kommunerna lyckats skapa interaktion och 

tvåvägskommunikation i de sociala medierna? 

Den tredje forskningsfrågan lyder: Vilka funktioner och målsättningar fyller 

användningen av sociala medier i kommunerna? 

Resultaten kommer bland annat att speglas mot slutsatserna i min tidigare studie och 

mot resultaten från Kommunförbundets Webbkommunikation och användning av 

sociala medier i kommunerna – enkät 2017. För att kunna svara på den tredje 

forskningsfrågan har jag studerat kommunernas strategier för sociala medier och 

jämför dem med hur verkligheten ser ut. 

För att svara på de två första forskningsfrågorna har det samlats in data för 

kommunernas aktivitet med hjälp av ett analysverktyg. Analysverktyget samlar in 

data för bland annat antal följare/fans, antal inlägg, antal inlägg per dag samt antalet 

reaktioner per inlägg och totalt. Verktyget kan också räkna ut värden för nyckeltalen 

engagemangsgrad och interaktion per inlägg som är viktiga för att mäta hur ofta och 

i vilken omfattning användarna i sociala medier interagerar med kommunens profil 

och dess innehåll.  

Utöver det studeras kommunernas olika sektorers aktivitet för att ta reda på vilka 

sektorer som är aktivast och mest synliga i sociala medier, hur aktiviteten skiljer sig 

bland kommunerna samt hur sektorernas aktivitet i sociala medier påverkar den 

officiella kommunprofilens räckvidd och aktivitet. Sektorerna har avgränsats till 

turism, utbildning, kultur och fritid, idrott, ungdom och bibliotek. Dessa hör också 

till de aktivaste sektorerna enligt Kommunförbundets enkät (2017) vilket gör det 

intressant att jämföra resultaten. 

För att få ett svar på den tredje forskningsfrågan studeras Esbos, Lovisas och Hangös 

anvisningar och strategier för användning av sociala medier i kommunernas 

kommunikation. Utöver det intervjuas Åbo stads webbredaktör och sociala medier-

ansvarig. Anvisningarna speglas mot teorin och tidigare forskning samt 
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Kommunförbundets publikationer Anvisning för kommunernas webbkommunikation 

(2010) och Handbok för kommunens kommunikation (2016) 

Jag förväntar mig att så gott som alla kommuner i dagens läge har en officiell 

kommunprofil i sociala medier, eller åtminstone på något sätt är aktiva i sociala 

medier. Jag antar att Facebook är den överlägset mest använda sociala medier-

plattformen och att Twitter och Instagram används ungefär i lika stor omfattning. 

Baserat på teorin och min kandidatavhandling från år 2016 om användningen av 

sociala medier i Finlands svensk- och tvåspråkiga kommuner uppskattar jag att 

majoriteten av kommunerna fortfarande, med några undantag, till största del idkar 

envägskommunikation och nöjer sig med att endast lägga ut information i de sociala 

medierna.  

Mitt antagande är att sociala medier har ökat möjligheten till interaktion mellan 

kommunerna och deras invånare. Sociala medier öppnar upp nya möjligheter för 

kommunerna att betjäna kunder, uträtta ärenden, marknadsföra och kommunicera i 

bland annat krissituationer. Sociala medier ersätter dock inte de officiella 

kommunikationskanalerna. 

För denna studie finns det mer statistik att tillgå än tidigare vilket gör det möjligt att 

göra betydligt noggrannare iakttagelser. Tidigare studier har visat att sätten att 

använda sociala medier varierar mycket, vilket gör det omöjligt att dra slutsatser 

enbart genom att se på statistiken. Avsikten är att mera fokusera på engagemang och 

interaktionen i de sociala medierna, samt studera de olika kommunernas strategier 

för sociala medier. Engagemang betyder i det här fallet hur ofta följarna interagerar 

med kommunernas uppdateringar, detta kan ske i form av till exempel kommentarer, 

likes eller delningar.  

7.1 Analys av sociala medier 

Att analysera sociala medier kan innebära att samla in data från olika sociala medier-

plattformar och analysera det för att hjälpa beslutsfattare att ta itu med specifika 

problem eller för att skapa en uppfattning om aktiviteten och dess effekter. Analys av 

sociala medier används såväl inom samhällsvetenskap och företagsledarskap som 

inom medicinska institutioner. Automatiserad social medieanalys är billigt och 



48 

 

 

snabbt i jämförelse med traditionell medieanalys som ofta görs manuellt och är 

arbetsintensiv. (Lee 2017) 

Enligt Khan (2015) är analys av sociala medier en iterativ process med syfte att ta 

fram önskade insikter ur materialet. Detta görs vanligtvis i sex steg: 

1. Identifiering: Söka och identifiera rätt informationskälla för analytiska 

ändamål. 

2. Extraktion: När en tillförlitlig källa hittats utvinns data via ett dedikerat 

analysverktyg eller manuellt. 

3. Städning: I det här skedet tas oönskat data bort från det automatiskt 

extraherade datamaterialet. 

4. Analys: Data analyseras för att skapa en förståelse för de olika nyckeltalens 

effekt och betydelse. Tillvägagångssätten kan variera. 

5. Visualisering: Beroende på typen av data leder analysen till relevanta 

visualiseringar för att effektivt kommunicera resultaten. 

6. Tolkning: Det sista steget bygger på mänsklig bedömning och tolkning av 

den värdefulla kunskapen som kan hämtas ur det visuella data. Meningsfulla 

förklaringar är viktiga vid arbete med beskrivande analys som ger utrymme 

för olika tolkningar. 

Kommunernas profiler i sociala medier kan analyseras utgående från ett antal 

nyckeltal. Det finns i dag en mängd olika analysverktyg som gör att insamlingen av 

data går snabbt och smidigt. I den här studien har jag använt mig av analysverktyget 

Fanpage karma. Med hjälp av verktyget är det möjligt att samla in data för nyckeltal 

som antal följare/fans, antal inlägg, antal inlägg per dag samt antalet reaktioner per 

inlägg. Verktyget kan också räkna ut värden för nyckeltalen engagemangsgrad och 

interaktion per inlägg (engagement och post interaction på engelska). Till följande 

förklaras nyckeltalen engagemangsgrad och interaktion per inlägg. 

7.1.1 Engagemangsgrad 

Engagemang mäter hur ofta och hur mycket användarna i sociala medier interagerar 

med kommunens profil och dess innehåll. Då någon gillar eller kommenterar 

profilens innehåll, engagerar de sig aktivt i innehållet. Mätetalen visar hur följarna 
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engagerar sig i innehållet och fungerar som ett mått på engagemang och interaktion 

som är viktiga faktorer för en framgångsrik social medier-profil. (Hootsuite 2018) 

Analysverktyget Fanpage karma mäter engagemangsgraden som ett medelvärde av 

hur ofta en följare interagerar med innehållet på kommunens profil. På Facebook 

räknas den ut genom att dela antalet dagliga reaktioner (likes, love, wow, haha osv.), 

kommentarer, och delningar med antalet följare. För Twitter delas det totala antalet 

interaktioner (likes och retweets) per dag med antalet följare. För Instagram delas 

antalet kommentarer och likes med antalet följare. Då man ser på ett längre 

tidsintervall, som i denna studie, räknar analysverktyget ut ett medeltal för de dagliga 

engagemangsvärdena under den valda tidsperioden, i det här fallet 11.3.2017 – 

11.9.2017. (Fanpage karma 2018) 

Exempel 1. Kommun A uppger följande interaktionsvärden på Facebook: 

måndag: 20 interaktioner och 3500 följare 

tisdag: 0 interaktioner och 3590 följare 

onsdag: 37 interaktioner och 3700 följare 

torsdag: 100 interaktioner och 3750 följare 

fredag: 0 interaktioner och 3755 följare 

lördag: 0 interaktioner och inga nya följare 

söndag: 2 interaktioner och 3783 följare 

Detta leder till följande engagemangsgrad: 

måndag: 0,0057 (20/3500) eller 0,57 % 

tisdag: 0 (0/3590) 

onsdag: 0,01 (37/3700) eller 1 % 

torsdag: 0,027 (100/3750) eller 2,7 % 

fredag: 0 

lördag: 0 

söndag: 0,00053 (2/3783) eller 0,053 % 

Detta ger engagemangsgraden: (0,0057+0+0,01+0,027+0+0+0,00053) /7 = 0,0062 

eller 0,62 % för hela veckan. Detta betyder att varje följare interagerade 0,0062 

gånger per vecka med innehållet på profilen. (Fanpage karma 2018) 
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7.1.2 Interaktion per inlägg 

Interaktion per inlägg visar hur aktivt följarna interagerar med varje enskilda inlägg 

på profilen. På Facebook mäter interaktion per inlägg medeltalet av alla interaktioner 

(likes, love, wow, haha osv.), kommentarer, och delningar per följare per inlägg. På 

Instagram, liksom på Facebook, delas antalet reaktioner med antalet följare och 

inlägg. Interaktion per inlägg mäts inte för Twitter. I motsats till engagemangsgraden 

ignorerar nyckeltalet interaktion per inlägg dagar utan inlägg. 

Exempel 2. Kommun A uppger följande interaktionsvärden på Facebook: 

måndag: 20 interaktioner, 3500 följare och 2 inlägg 

tisdag: 0 interaktioner, 3590 följare och 0 inlägg 

onsdag: 37 interaktioner, 3700 följare och 1 inlägg 

torsdag: 100 interaktioner, 3750 följare och 3 inlägg 

fredag: 0 interaktioner, 3755 följare och 1 inlägg 

lördag: 0 interaktioner, 3780 följare och 0 inlägg 

söndag: 2 interaktioner, 3783 följare och 4 inlägg 

Till följande summeras interaktionerna dividerade med antalet följare och delas med 

antalet inlägg.  

((20/3500) + (37/3700) + (100/3750) + (2/3783)) / (2+1+3+1+4) = 4,29 % total 

interaktionsgrad / 10 inlägg = 0,429 % 

Detta innebär att varje följare under den här vecka interagerade 0,00429 gånger med 

varje inlägg på profilen. (Fanpage karma 2018) 

7.1.3 Hur skiljer de sig i praktiken? 

Till skillnad från engagemangsgraden som delar antalet reaktioner med antalet 

följare och dygn, delar interaktion per inlägg antalet reaktioner med antalet följare 

och inlägg. Båda är viktiga att studera eftersom antalet följare kan ha en stor 

inverkan på engagemangsgraden. Till exempel kan en liten kommun med färre 

följare ha en betydligt tätare och dedikerad följarskara än en större kommun med 

flera tusen följare. Detta kan leda till att kommunen med färre följare lätt får en 

högre engagemangsgrad. Enligt Cuglielmelli (2014), som analyserat data för över 43 
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000 profilsidor på Facebook, minskar engagemangsgraden då följarskaran växer. Då 

profilen får över 10 000 följare sjunker engagemangsgraden betydligt.  

 

Tabell 1.  Aktivitet, engagemangsgrad och interaktion per inlägg på Facebook sorterat efter antal 

följare. 

Man glömmer lätt bort att ta i beaktande hur ofta kommunen uppdaterar sina profiler 

då man mäter engagemangsgraden. En kommun som uppdaterar flera gånger per dag 

får lätt flera interaktioner och därmed en högre engagemangsgrad än en kommun 

som uppdaterar mera sällan. Det är här interaktion per inlägg kommer in. 

(Cuglielmelli 2014) En kommun med ett högt värde på nyckeltalet interaktion per 

inlägg behöver inte ha gjort många inlägg på sin profil, men har fått ett stort antal 

interaktioner på dessa få inlägg. Därmed ett högt värde för interaktion per inlägg. 

7.2 Kommunerna i sociala medier 

Till följande analyseras de tvåspråkiga kommunernas närvaro på Facebook, Twitter 

och Instagram utgående från statistik som tagits fram med hjälp av analysverktyget 

Fanpage Karma under tidsperioden 11.3.2017 – 11.9.2017. Kommunerna jämförs 

utgående från olika nyckeltal som antal följare, antal inlägg, engagemangsgrad, 

interaktion per inlägg och konversation. Nyckeltalen varierar för de olika 

plattformarna efter som de fungerar på olika sätt och använder olika benämningar. 

Kommun Invånare Antal följare Engagemangsgrad Interaktion Antal inlägg Inlägg Reaktioner, kommentarer Reaktioner

per inlägg totalt per dag och delningar totalt per inlägg

Åbo 187604 38661 2,95% 1,09% 499 2,70 197632 352,07

Vasa 67620 8680 0,95% 0,95% 185 1,00 14764 71,02

Esbo 274583 7722 0,1% 0,26% 234 1,26 5334 20,07

Helsingfors 635181 6680 2,59% 0,98% 486 2,63 28623 53,78

Vanda 219341 6500 0,16% 0,5% 261 1,41 8375 26,75

Borgå 50144 6309 0,14% 0,98% 151 0,82 8877 51,35

Raseborg 28077 4777 0,17% 0,36% 457 2,47 7580 14,00

Pargas 15398 4096 1,55% 1,35% 213 1,15 10608 45,26

Lojo 47149 3927 0,22% 0,99% 174 0,94 8373 43,30

Kimitoön 6872 2442 0,19% 0,99% 162 0,88 3074 16,99

Sibbo 19922 2409 0,24% 1,31% 171 0,92 4457 23,29

Kyrkslätt 39033 1826 0,17% 1,3% 115 0,62 1222 9,50

Grankulla 9397 1715 0,12% 1,55% 78 0,42 2955 34,73

Hangö 8663 1509 0,26% 1,67% 139 0,75 3783 24,71

Karleby 47723 1360 0,17% 0,8% 159 0,86 1703 9,82

Ingå 5585 1105 0,69% 2,47% 354 1,91 6646 16,08

Kaskö 1296 1073 0,62% 1,91% 189 1,02 4250 20,00

Pyttis 5340 1068 0,36% 0,99% 232 1,25 3234 11,46

Lovisa 15208 954 3,33% 2,19% 281 1,52 4018 12,63

Larsmo 5176 842 0,15% 2,35% 53 0,29 2213 38,15

Malax 5517 832 0,27% 3,36% 64 0,35 970 9,73

Sjundeå 6178 824 0,18% 2,1% 78 0,42 876 9,22

Korsnäs 2171 821 0,07% 0,63% 81 0,44 1108 11,75

Vörå 6684 755 0,59% 15,58% 52 0,28 2193 37,73

Lappträsk 2739 747 0,29% 1,7% 144 0,78 1628 9,86

Mörskom 1986 694 0,01% 0,41% 33 0,18 176 4,21

Nykarleby 7516 626 0,18% 4,22% 39 0,21 1713 39,69
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För att underlätta läsningen och förståelsen presenteras materialet och resultaten i 

presens i såväl tabellform som i textform. Motsvarande nyckeltal har försökts 

illustreras i motsvarande färger för de olika sociala medier-plattformarna.  

Facebook är den mest populära plattformen följt av Twitter och sedan Instagram. 

Endast sju av de 33 tvåspråkiga kommunerna har en officiell kommunprofil på alla 

tre plattformar. Dessa är Esbo, 

Grankulla, Helsingfors, Pargas, Vanda, 

Vasa och Åbo. Fem kommuner har 

ingen officiell kommunprofil på varken 

Facebook, Twitter eller Instagram. 

Dessa är Korsholm, Kristinestad, 

Kronoby, Närpes och Pedersöre som alla 

ligger i Österbotten.  

Av de 33 tvåspråkiga kommunerna har 

alltså 28 en officiell kommunprofil på 

åtminstone någon av de tre studerade 

sociala medier-plattformarna. Alla 

kommuner som har en officiell Twitter- 

eller Instagramprofil har  

också en Facebookprofil. Ingen kommun 

använder sig med andra ord enbart av 

Twitter eller Instagram eller en 

kombination av dessa två. 

Allt som allt har 28 kommuner en 

Facebookprofil, 16 kommuner en Twitterprofil och 9 kommuner en Instagramprofil. 

Detta stämmer ganska bra överens med Kommunförbundets (2017) enkät om 

webbkommunikation och användning av sociala medier i kommunerna från år 2017.  

Omkring 96 procent av de 142 finländska kommunerna som svarat på enkäten 

uppger att de använder sig av Facebook. I motsats till denna studie om de tvåspråkiga 

kommunerna är Instagram mer populärt än Twitter bland kommunerna som svarat på 

Kommunförbundets enkät. Cirka 61 procent uppger sig använda Instagram medan 

Tabell 2. Officiella kommunprofiler i sociala 

medier. 



53 

 

 

ungefär 54 procent uppger sig använda Twitter officiellt i kommunens 

kommunikation. Twitters 54 procent stämmer ganska bra överens med resultaten för 

de tvåspråkiga kommunerna, medan Instagrams 61 procent är betydligt högre än 

bland de tvåspråkiga kommunerna. 

Man kan tänka sig att de svarande kommunerna inte enbart tänkt på sina officiella 

kommunprofiler då de svarat på enkäten. Vissa kommuner kan till exempel ha en 

Instagramprofil för någon av sina sektorer men inte för själva kommunen. Detta 

fenomen studeras senare i detta kapitel. 

7.2.1 Kommunerna på Facebook 

Facebook är den mest populära sociala medier-plattformen i världen i dag och också 

den mest populära bland kommunerna i Finland. Av de 33 tvåspråkiga kommunerna 

har 27 kommuner en aktiv officiell kommunprofil på Facebook 11.9.2017. Dessa är: 

Esbo, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kaskö, Grankulla, Kimitoön, Kyrkslätt, Karleby, 

Korsnäs, Lappträsk, Larsmo, Lojo, Lovisa, Malax, Mörskom, Nykarleby, Pargas, 

Borgå, Pyttis, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Åbo, Vasa, Vanda och Vörå. 

 

Figur 2. Antal följare på Facebook 
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Kommunen med överlägset flest följare på Facebook är Åbo med 38 661 följare. 

Närmast kommer Vasa med 8680 följare, Esbo med 7722 följare, Helsingfors med 

6680, Vanda med 6500 och Borgå med 6309 följare. Att dessa sex kommuner har 

flest följare på sina Facebookprofiler är föga överraskande eftersom de är de sex 

största tvåspråkiga kommunerna i landet. Att Åbo är så överlägsen är intressant och 

att Vasas profil är större än Esbo, Helsingfors och Vanda kan ses som en 

överraskning.   

Minst antal följare har Nykarleby med 626 följt av Mörskom med 694, Lappträsk 

med 747 och Vörå med 755 följare. Av någon orsak har analysverktyget inte hittat 

Jakobstads Facebook profil och den finns därför inte med i materialet. Orsaken är 

antagligen att profilen är så inaktiv. Jakobstad lade under halvårsperioden inte upp ett 

enda inlägg.  

Då man jämför antalet följare på kommunens 

Facebookprofil med antalet invånare ser 

resultaten väldigt annorlunda ut. Om man 

föreställer sig att det endast är kommunernas 

invånare som följer sin kommun i sociala 

medier skulle Kaskö vara den relativt mest 

följda kommunen på Facebook. I Kaskö följer 

då 83 procent av invånarna kommunens 

officiella Facebookprofil. Kaskö är också 

Finlands minsta stad med under 1300 

invånare.  

Av de sex största kommunerna är det endast 

Åbo med 21 procent som finns kvar i top tio 

då man ser på det relativa antalet följare. Lägst ner på listan hittas Finlands två 

största städer. I Helsingfors följer en procent av invånarna kommunen på Facebook 

och i Esbo följer tre procent. 

Ur tabell 2 går det att se att Åbo, Helsingfors och Raseborg varit mest aktiva med att 

uppdatera sin profil under halvårsperioden. Åbo har lagt upp 2,70 inlägg per dag, 

Helsingfors 2,63 och Raseborg 2,47. Minst aktiva var Vörå med 0,28, Nykarleby 

Tabell 3. Relativt antal följare på 

Facebook. 

Kommun Invånare Följare Relativt

Kaskö 1296 1073 83 %

Korsnäs 2171 821 38 %

Kimitoön 6872 2442 36 %

Mörskom 1986 694 35 %

Lappträsk 2739 747 27 %

Pargas 15398 4096 27 %

Åbo 187604 38661 21 %

Pyttis 5340 1068 20 %

Ingå 5585 1105 20 %

Grankulla 9397 1715 18 %

Hangö 8663 1509 17 %

Raseborg 28077 4777 17 %

Larsmo 5176 842 16 %

Malax 5517 832 15 %

Sjundeå 6178 824 13 %

Vasa 67620 8680 13 %

Borgå 50144 6309 13 %

Sibbo 19922 2409 12 %

Vörå 6684 755 11 %

Lojo 47149 3927 8 %

Nykarleby 7516 626 8 %

Lovisa 15208 954 6 %

Kyrkslätt 39033 1826 5 %

Vanda 219341 6500 3 %

Karleby 47723 1360 3 %

Esbo 274583 7722 3 %

Helsingfors 635181 6680 1 %
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med 0,21 och Mörskom med 0,18 inlägg per dag. Att Åbo och Helsingfors ligger i 

topp är förståeligt med tanke på att de till invånarantalet är stora kommuner med 

betydligt mer resurser än de mindre kommunerna. En stor stad har vanligtvis också 

mer att informera om. Också Raseborg är en relativt stor kommun bland de 

tvåspråkiga städerna. På fjärde plats hittas ändå en betydligt mindre kommun i Ingå 

med fem gånger färre invånare än Raseborg.  

Engagemangsgraden fungerar som ett mått på engagemang och interaktion som är 

viktiga faktorer för ett framgångsrikt utnyttjande av sociala medier. Kommunen med 

den högsta engagemangsgraden på Facebook är Lovisa med 3,33 procent, följt av 

Åbo med 2,95 procent och Helsingfors med 2,59 procent. En kommun som 

uppdaterar flera gånger per dag får lätt flera interaktioner och därmed en högre 

engagemangsgrad än en kommun som uppdaterar mera sällan.  

Åbo och Helsingfors har gjort flest inlägg per dag och därför är det förståeligt att de 

ligger i täten även då det kommer till engagemangsgraden. Också Lovisa finns i top-

fem för inlägg per dag och eftersom kommunen har en betydligt mindre följarskara 

på Facebook än Åbo och Helsingfors får kommunen en hög engagemangsgrad då 

antalet reaktioner delas med antalet följare. De här tre kommunerna plus Pargas och 

Vasa är i en egen klass då det kommer till engagemangsgraden. 

Kommunerna med lägst engagemangsgrad är Mörskom med 0,01 procent, Korsnäs 

med 0,07 procent och Esbo med 0,1 procent. Att Esbo har en så låg 

engagemangsgrad är förvånande med tanke på att det är en stor kommun som 

uppdaterar sin Facebookprofil i genomsnitt 1,26 gånger per dag. Liknande, men 

aningen bättre, resultat kan ses i grannkommunen Vanda som uppdaterar sin profil i 

snitt 1,41 gånger per dag och har en engagemangsgrad på 0.16 procent. Under 

tidsperioden för studien har Esbo fått totalt 5334 reaktioner på sina inlägg medan 

Vanda har fått 8375. Lågt ner på listan, mellan Esbo och Vanda, hittas också Borgå 

som är en stor kommun bland de tvåspråkiga kommunerna. Borgå uppdaterar sin 

profil 0,82 gånger per dag och har en engagemangsgrad på 0,16 procent. 

Interaktion per inlägg fungerar också som ett mått på engagemang och interaktion. 

Till skillnad från engagemangsgraden som delar antalet reaktioner med antalet 

följare och dygn, delar interaktion per inlägg antalet reaktioner med antalet följare 
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och inlägg. En kommun som uppdaterar flera gånger per dag får lätt flera 

interaktioner och därmed en högre engagemangsgrad än en kommun som uppdaterar 

mera sällan. En kommun med ett högt värde på nyckeltalet interaktion per inlägg 

behöver inte ha gjort många inlägg på sin profil, men har fått ett stort antal 

interaktioner på dessa få inlägg.  

Kommunen med det överlägset högsta värdet på nyckeltalet interaktion per inlägg är 

Vörå med 15,58 procent följt av Nykarleby med 4,22 procent och Malax med 3,36 

procent. Kommunerna med lägst värde är Esbo med 0,26 procent, Raseborg med 

0,36 procent samt Mörskom med 0,41 procent. 

Att värdet för interaktion per inlägg är så högt i till exempel Vörå och Nykarleby 

visar att dessa kommuner får många reaktioner per inlägg sett till antalet följare. 

Dessa är relativt små kommuner vars kommunprofiler på Facebook har ett relativt 

litet antal följare och gör få inlägg per dag. Denna kombination gör att värdet på 

interaktion per inlägg lätt stiger.  

Endast tre kommuner har ett värde på en procent eller högre på både 

engagemangsgraden och interaktion per inlägg. Dessa är Lovisa, Pargas och Åbo. 

Lovisas engagemangsgrad är 3,33 och interaktion per inlägg 2,19, Pargas 1,55 

respektive 1,35 och Åbos 2,95 och 1,09. Helsingfors med engagemangsgraden 2,59 

och interaktion per inlägg-värdet 0,98 samt Vasa med 0,95 respektive 0,95 kommer 

nära. 

7.2.2 Kommunerna på Twitter 

Av de 33 tvåspråkiga kommunerna har 16 kommuner en officiell kommunprofil på 

Twitter 11.9.2017. Dessa kommuner är: Esbo, Helsingfors, Ingå, Grankulla, 

Kyrkslätt, Karleby, Korsnäs, Lojo, Mörskom, Pargas, Pyttis, Raseborg, Jakobstad, 

Åbo, Vasa och Vanda. Av dessa har Helsingfors flest följare med 14 602. Åbo ligger 

på andra plats med 8862 och Esbo tredje med 2318. Minst antal följare har Mörskom 

med 25, Ingå med 33 och Korsnäs med 40 följare. Mörskom har heller inte tweetat 

under tidsperioden 11.3.2017 – 11.9.2017.  

Den överlägset mest aktiva kommunen på Twitter är Helsingfors som tweetar 16,83 

gånger per dag. Andra mest aktiv är Åbo med 6,29 tweets per dag följt av Esbo med 



57 

 

 

3,62 tweets per dag. Minst aktiva, då man ser på antal tweets per dag, är Mörskom, 

Lojo och Pyttis. Mörskom har haft en Twitterprofil sedan januari 2013 men bara lagt 

upp en tweet där man informerar sina 25 följare att mer information om kommunen 

finns på kommunens webbplats och Facebookprofil.  

 

Figur 3. Antal följare på Twitter. 

Också på Twitter är engagemangsgraden ett viktigt mått på interaktion och 

deltagande. På Twitter räknas engagemangsgraden ut genom att dela det totala 

antalet interaktioner (likes och retweets) under en dag med antalet följare. Ju högre 

engagemangsgraden är desto större räckvidd har profilens inlägg. Då man ser på ett 

längre tidsintervall räknar analysverktyget ut ett medeltal för de dagliga 

engagemangsvärdena under den valda tidsperioden, i det här fallet 11.3.2017 – 

11.9.2017. 

På Twitter går engagemangsgraden ganska långt hand i hand med hur aktivt 

kommunerna tweetar och hur många följare de har. Helsingfors som tweetar mest har 

en engagemangsgrad på 1.06 procent, Åbo som tweetar näst mest har en 

engagemangsgrad på 0,77 procent, Esbo som tweetar tredje mest har en 

engagemangsgrad på 0,31 och Vanda som tweetar fjärde mest har 
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engagemangsgraden 0,25 procent. Resten av fältet har en engagemangsgrad omkring 

0,1 procent eller lägre.  

 

Tabell 4. Aktivitet och interaktion på Twitter sorterat efter antal följare. 

Analysverktyget räknar inte ut ett värde för interaktion per inlägg på Twitter, men 

tar istället fram ett annat intressant nyckeltal: Konversationer. Konversationsvärdena 

kan ses i tabell 4 i spalten längst till höger. 

Då man vill svara eller konversera direkt till en enskild eller flera enskilda användare 

på Twitter använder man @-tecknet följt av mottagarens användarnamn i sin tweet. 

En tweet riktad direkt till Borgå stads stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula kunde till 

exempel se ut så här: 

Figur 4. Exempeltweet. 

Nyckeltalet konversationer bestäms av förhållandet @-svar till alla tweets. Dessa är 

alltså interaktioner med andra profiler på Twitter. Detta nyckeltal är speciellt viktigt 

när man ser på kommunen som tjänsteleverantör då det direkt visar hur benägen 

kommunen är att föra en konversation med sina följare och andra användare på 

Kommun Invånare Följare Tweets Tweets Antal likes Antal likes Retweets Retweetat EngagemangsgradKonversationer

per dag totalt per tweet per dag

Helsingfors 635181 14602 3114 16,83 18697 6,00 7570 1,58 1,06% 8,73%

Åbo 187604 8862 1164 6,29 8793 7,55 3130 1,78 0,77% 10,82%

Esbo 274583 6273 669 3,62 2318 3,46 1078 0,86 0,31% 12,41%

Vanda 219341 3887 445 2,41 1217 2,73 468 0,38 0,25% 13,93%

Vasa 67620 1775 99 0,54 223 2,25 78 0,01 0,02% 3,03%

Grankulla 9397 625 101 0,55 62 0,61 21 0,11 0,01% 1,98%

Karleby 47723 624 54 0,29 115 2,13 32 0,00 0,05% 0,0%

Raseborg 28077 604 413 2,23 176 0,43 186 0,17 0,09% 0,73%

Kyrkslätt 39033 559 126 0,68 115 0,91 53 0,14 0,04% 0,79%

Pargas 15398 520 161 0,87 33 0,20 30 0,61 0,01% 0,62%

Jakobstad 19377 399 158 0,85 96 0,61 42 0,04 0,03% 0,0%

Lojo 47149 329 3 0,02 0 0,00 1 0,01 - 0,0%

Pyttis 5340 99 27 0,15 23 0,85 13 0,06 0,08% 0,0%

Korsnäs 2171 40 86 0,46 6 0,07 2 0,00 0,01% 0,0%

Ingå 5585 33 119 0,64 47 0,39 18 0,01 0,12% 0,0%

Mörskom 1986 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 0,0%
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Twitter. Ett högt konversationsvärde är viktigt eftersom Twitter, liksom alla andra 

sociala medier, bygger på interaktion mellan användarna. Ju högre 

konversationsvärdet är desto aktivare och mer involverad är kommunen i 

diskussioner. 

Kommunen med det högsta konversationsvärdet är Vanda med 13,93 procent. Andra 

högst konversationsvärde har Esbo med 12,41 procent följt av Åbo med 10,82 

procent och Helsingfors med 8,72 procent. Dessa är samma fyra kommuner som är 

mest aktiva och har flest följare på Twitter, då det kommer till konversationer är de 

dock i omvänd ordning. Detta beror antagligen till stor del just på antalet följare och 

hur många tweets som dagligen riktar sig till kommunens profil. 

De klart mest aktiva kommunerna på Twitter är de fyra största tvåspråkiga 

kommunerna i Finland, det vill säga Helsingfors, Åbo, Esbo och Vanda. Närmast 

kommer Raseborg och Vasa som är den femte största kommunen bland de 

tvåspråkiga.  

 

Figur 5. Engagemangsgrad och tweets per dag. Cirklarnas storlek reflekterar antalet följare.   
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7.2.3 Kommunerna på Instagram 

Av de 33 tvåspråkiga kommunerna har nio en officiell kommunprofil på Instagram 

under tidsperioden 11.3.2017 – 11.9.2017. Dessa kommuner är: Esbo, Helsingfors, 

Grankulla, Pargas, Sibbo, Åbo, Vasa, Vanda och Vörå. Åbo har det största antalet 

följare på Instagram med 14 593. Näst mest har Vasa med 3906.  Minst antal följare 

har Grankulla, vars profil hade skapats ett par månader innan tidsperioden för 

studien. Åbo stads profil har fler följare än alla andra kommuner tillsammans på 

Instagram. 

 

Figur 6. Antal följare på Instagram. 

Ur tabell 5 kan man utläsa att Åbo är den överlägset mest aktiva kommunen på 

Instagram. Kommunen lade under halvårsperioden upp nästan ett inlägg per dag. 

Närmast kom Sibbo, Esbo, Vasa, Vanda och Helsingfors som alla lade upp lite mer 

än ett inlägg varannan dag. Pargas, Grankulla och Vörå var under den här perioden 

betydligt inaktivare. Pargas lade upp 0,16 inlägg per dag, Grankulla 0,03 inlägg per 

dag och Vörå lade inte upp ett enda inlägg. 

Vörå är ett intressant fall. Kommunen har sedan 23 juni 2016 till 21 december 2017 

gjort 128 inlägg på Instagram. Under halvårsperioden 11.3.2017 – 11.9.2017, som 
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studien omfattar, lade kommunen ändå inte upp ett enda inlägg. Kommunen verkar 

göra inlägg endast vid speciella evenemang och då de gör det kan de lägga upp flera 

tiotals inlägg under samma dag. I den här studien leder det dock till att bland annat 

engagemangsgraden och interaktion per inlägg ligger på noll procent. 

Engagemangsgraden fungerar som ett mått på engagemang och interaktion och är ett 

viktigt nyckeltal för att mäta deltagande också på Instagram. Engagemangsgraden på 

Instagram räknas genom att dela antalet interaktioner från användare under en dag 

med antalet följare. Till interaktioner hör likes och kommentarer. Ju högre 

engagemangsgraden är desto bättre räckvidd får kommunens inlägg. Kommunen 

med den överlägset högsta engagemangsgraden på Instagram är Åbo med 4,61 

procent. Närmast kommer Helsingfors med 1,59 procent och Pargas med 1,35 

procent. Lägst engagemangsgrad har, som tidigare nämnts, Vörå med noll procent. 

Av någon orsak har analysverktyget inte lyckats räkna ut en engagemangsgrad för 

Grankulla, men den skulle sannolikt ligga nära noll eftersom kommunen inte fick en 

enda kommentar under halvårsperioden och endast 6,17 likes per inlägg, vilket är 

lågt i jämförelse med de andra kommunerna på Instagram. 

Det andra viktiga nyckeltalet för att mäta interaktion och deltagande på Instagram är 

interaktion per inlägg. På Instagram räknas nyckeltalet ut genom att dela antalet 

reaktioner (likes och kommentarer) med antalet inlägg och sedan med antalet följare. 

Om en profil med 200 följare får totalt 30 reaktioner på sina 10 inlägg blir värdet för 

interaktion per inlägg 1,5 procent (30/10/200 = 0,015 = 1,5 %). En kommun som gör 

flera inlägg får lätt flera interaktioner och därmed en högre engagemangsgrad än en 

kommun som uppdaterar mera sällan. En kommun med ett högt värde på nyckeltalet 

interaktion per inlägg har eventuellt inte gjort så många inlägg på sin profil, men har 

fått ett stort antal interaktioner på dessa inlägg. 

Kommunen med högst värde på interaktion per inlägg är Helsingfors med 9,19 

procent följt av Pargas med 8,62 procent och Sibbo med 7,75 procent. Lägst värde på 

interaktion per inlägg har Vörå med noll procent, eftersom kommunen inte gjort ett 

enda inlägg under halvårsperioden för studien. Analysverktyget har inte räknat ut ett 

värde för Grankulla. Om man manuellt försöker ta fram ett approximativt värde 

räknas antalet reaktioner (37 likes plus 0 kommentarer) delat med antalet inlägg (6) 

delat med antalet följare (54). Alltså 37/6/54 = 0,11419 vilket ger värdet 11,42 
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procent för nyckeltalet interaktion per inlägg. Detta skulle innebära att Grankulla, 

med ett inlägg per månad, hade det högsta värdet på interaktion per inlägg. Det här 

fallet visar hur missvisande det kan vara att blint stirra på siffrorna i statistiken.  

Tabell 5. Aktivitet och interaktion på Instagram sorterat efter antal följare. 

Som Cuglielmelli (2014) konstaterar kan antalet följare kan ha en stor inverkan på 

nyckeltalen engagemangsgrad och interaktion per inlägg. En profil med färre följare 

ha en betydligt tätare och dedikerad följarskara än en profil med flera tusen följare. 

Detta kan leda till att kommunen med färre följare lätt får högre engagemangsvärden. 

Enligt Cuglielmelli minskar värden för engagemang då följarskaran växer. Då 

profilen får över 10 000 följare sjunker värdena betydligt. 

Detta fenomen kan tydligt ses bland kommunerna på Instagram. Åbo gör överlägset 

flest inlägg, får överlägset flest reaktioner på sina inlägg och har fler följare än alla 

andra kommuner tillsammans. Åbos 14 593 följare drar dock lätt ner på 

Engagemangsgraden och interaktion per inlägg. Åbo har ändå den högsta 

engagemangsgraden men på interaktion per inlägg ligger man efter Helsingfors, 

Pargas och Sibbo. Helsingfors Instagramprofil hade under tidsperioden för studien 

584 följare.  

Studien utesluter kommuner som Borgå som skapat sitt Instagramkonto precis efter 

tidsperioden för studien, men efter det lagt upp cirka tre inlägg per månad, fått över 

300 följare och 352 likes, vilket är i medeltal 32 per inlägg. Helsingfors stads 

officiella konto skapades i juni 2017 och har därmed inte funnits under hela 

tidsperioden för studien, men har efter det fått betydligt fler följare. Detta tyder på att 

intresset för att använda Instagram som kommunikationsverktyg ökat bland 

kommunerna under det senaste året. Korsnäs kommun har en Instagramprofil men 

hittades inte av skribenten då undersökningen gjordes. Under halvårsperioden för 

Kommun Invånare Följare Följer Antal Inlägg Likes Likes Kommentarer Kommentarer Engagemangsgrad Interaktion

inlägg per dag per inlägg per inlägg per inlägg

Åbo 187604 14593 491 173 0,94 115001 664,75 519 3,00 4,61% 4,93%

Vasa 67620 3906 85 100 0,54 13998 139,98 76 0,76 0,24% 4,1%

Esbo 274583 1995 127 107 0,58 6352 59,36 63 0,59 0,37% 2,72%

Vanda 219341 1806 529 99 0,54 6730 67,98 127 1,28 0,57% 3,8%

Pargas 15398 1212 232 29 0,16 2850 98,28 6 0,21 1,35% 8,62%

Sibbo 19922 682 84 123 0,66 5203 42,30 70 0,57 1,17% 7,75%

Helsingfors 635181 584 303 97 0,52 4026 41,51 61 0,63 1,59% 9,19%

Vörå 6684 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 0,0%

Grankulla 9397 54 5 6 0,03 37 6,17 0 0,00 - -
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undersökningen gjorde Korsnäs ett inlägg som fått 13 likes. Kommunen hade 150 

följare i februari 2018. Profilen hittas inte via kommunens webbplats och har ingen 

profilbild som kunde göra den lättare att finna. 

Det är vanligt att kommunerna använder Instagram för att marknadsföra kommunens 

turism. Flera kommuner har skapat ett konto för turism långt innan de skapat ett 

officiellt konto för själva kommunens kommunikation och dessa har i regel en 

betydligt större följarskara. Datamaterialet som analyserats med analysverktyget 

omfattar dock inga profiler för kommunens olika sektorer, utan fokuserar enbart på 

kommunernas officiella kommunprofiler för att avgränsa materialet. 

Profiler för turism och marknadsföring verkar fungera bra på Instagram. Orsaken är 

antagligen att Instagram är fokuserat på det visuella som också är en viktig del av 

kommunens marknadsföring och turism. Många av kommunerna som inte har en 

officiell kommunprofil på Instagram har ändå en turismprofil. Hit hör bl.a. 

Jakobstad, Ingå, Raseborg, Kaskö, Kimitoön, Kyrkslätt, Karleby, Lovisa och under 

tidsperioden för studien Borgå. 

7.3 Sektorer och flera profiler 

Många kommuner har delat in sin närvaro i sociala medier i olika profiler för de 

olika sektorerna. En del kommuner har flera och andra färre och vissa kommuner har 

profiler för olika sektorer men ingen officiell kommunprofil. Exempelvis har 

Helsingfors stad listat litet över 100 olika sociala medier-profiler på sin hemsida. För 

att avgränsa har jag valt att studera vilka kommuner som har profiler för turism, 

utbildning, kultur och fritid, idrott, ungdomstjänster och bibliotek. Jag vill analysera 

kommunernas utbud på de olika plattformarna, hur många konton de har och vilken 

effekt de har på huvudkontot eller överlag. 

I olika kommuner kan sektorerna delas upp på olika sätt och då kan det hända att till 

exempel en mindre kommun har en gemensam profil för kultur, idrott och bildning 

medan en stor kommun har delat in dem i olika sektorer och därmed olika profiler. 

Detta gör det lite svårare att jämföra kommunerna sinsemellan. Exempelvis har 

Pedersöre en Facebook profil som heter Pedersöre kultur. I beskrivningen om 

profilen står det att Pedersöre kultur består av kulturbyrån, medborgarinstitutet, 

idrottsbyrån, biblioteket och ungdomsbyrån. I mitt material har jag då valt att enbart 
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kryssa för kultur eftersom jag anser att det ger en mer rättvis bild av kommunens 

närvaro i sociala medier.  

Kommunernas profiler för sina respektive sektorer har letats upp manuellt i de 

sociala medierna. Några få kommuner har gjort upp listor på alla sina profiler i 

sociala medier på sina webbplatser, vilket underlättar undersökningen. För att hitta 

vissa profiler krävs det dock att man vet exakt vad man är ute efter. En stor del av 

kommunernas officiella kommunprofiler, men inte nära på alla, följer också sina 

olika sektorprofiler på Facebook, Twitter och Instagram. Detta gör det betydligt 

lättare att hitta dem.  

Sektor profilerna samlades in i februari 2018. På grund av detta avviker 

informationen i materialet något från det huvudsakliga materialet om 

huvudprofilerna som samlades in under tidsperioden 11.3.2017 – 11.9.2017. Då det 

här materialet samlades in hade till exempel Korsholm skapat en Facebookprofil och 

Borgå en Instagramprofil.  

Materialet visar också att kommunerna använder de olika sociala medier-

plattformarna på lite olika sätt och för olika ändamål. Gemensamt för alla tre 

plattformar är att de vanligaste profilerna utöver den officiella kommunprofilen är 

biblioteks- och turismprofiler. Om man ser på de tre sociala medier-plattformarna 

som en helhet och ställer samma fråga som Kommunförbundet (2017) gör i sin 

enkät: Inom vilka sektorer använder kommunen sociala medier? Är 

biblioteksprofilerna överlägset vanligast bland de tvåspråkiga kommunerna följt av 

profiler för kultur och fritid. 

På Kommunförbundets fråga svarade 122 finländska kommuner. Enligt enkäten är 

ungdomsverksamheten den sektor som de flesta kommuner har en profil i sociala 

medier för. Ungefär 92 procent av de svarande kommunerna hade en profil för 

ungdomsverksamheten. I jämförelse ligger de tvåspråkiga kommunernas resultat i 

denna studie långt efter med 48 procent. Siffrorna är antagligen inte helt jämförbara 

eftersom de svarande kommunerna antagligen har svarat ja på frågan om till exempel 

någon av ungdomsgårdarna i kommunen har en profil i sociala medier. Den här 

studien har inte tagit enskilda ungdomsgårdar i beaktande utan endast 

ungdomstjänsternas eller ungdomsväsendenas sektorprofiler som större helheter. 
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Kommunernas kulturväsenden är enligt Kommunförbundets enkät den andra mest 

aktiva sektorn i sociala medier. Av de 122 kommunerna som svarat uppger ungefär 

84 procent att kulturväsendet är närvarande i sociala medier. Enligt resultaten i min 

studie är kulturväsendet också den andra mest synliga sektorn bland de tvåspråkiga 

kommunerna i sociala medier. Procentantalet på 61 procent når dock inte upp till 

samma nivå.  

 

Tabell 6. Sektorernas närvaro i sociala medier som helhet. 

Enligt Kommunförbundets enkät är biblioteken de tredje mest aktiva bland 

kommunernas sektorer. Enligt enkäten är biblioteken aktiva i sociala medier i 

ungefär 82 procent av kommunerna. I alla utom två av de tvåspråkiga kommunerna 
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är biblioteksväsendet aktivt i sociala medier. Detta ger ett procentantal på 94 procent, 

vilket är betydligt högre än det för hela landet. De två inaktiva kommunerna är i detta 

fall Raseborg och Kristinestad. 

Den fjärde vanligaste sektorn i sociala medier är, enligt Kommunförbundets enkät, 

kommunernas idrottsväsenden. Cirka 80 procent av de svarande kommunerna uppger 

att idrottsväsendet använder sig av sociala medier. Detta är antagligen en 

tolkningsfråga vilket gör det svårt att jämföra. Idrottssektorn kan anse sig vara aktiv i 

sociala medier om man till exempel har skapat en Facebookprofil för någon av 

kommunens idrottshallar. Jag har valt att enbart räkna med kommunens profiler för 

självaste idrottssektorn. En sådan profil kan benämnas till exempel: Kommunens 

Idrottssektor, Idrottsväsendet i kommunen eller kommunens idrottstjänster. I de 

tvåspråkiga kommunerna har 39 procent en profil för idrottsväsendet.  

Enligt kommunförbundets enkät är 

skolorna den femte vanligaste sektorn och 

cirka 78 procent av de svarande 

kommunerna har uppgett att skolorna är 

aktiva i sociala medier. Jag har valt att inte 

inkludera skolorna som en enskild sektor i 

mitt material, utan istället studerat profiler 

som täcker hela kommunens 

utbildningstjänster. Siffrorna är därför inte 

jämförbara. Jag anser att det ger en mer 

rättvis bild om man i det här fallet ser på en 

större helhet. I kommunförbundets enkät 

kan kommunerna uppge att skolorna är 

aktiva i sociala medier om endast en av 

skolorna finns på någon av plattformarna.  

För jämförelsens skull har jag letat upp 

kommunernas skolor i de sociala medierna 

för att ta reda på hur de tvåspråkiga 

kommunerna förhåller sig till procentantalet för hela landet. Om någon av 

kommunens grundskolor eller gymnasium finns på Facebook, Instagram eller Twitter 

Tabell 7. Skolprofiler i sociala medier 
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har det markerats med Ja i tabell 7. I alla utom två kommuner är någon av skolorna 

aktiva på Facebook, 25 kommuner har aktivitet på Instagram och 13 på Twitter. 

Enligt tabellen är skolorna aktiva i sociala medier i 94 procent av de tvåspråkiga 

kommunerna. Detta skulle innebära att skolsektorn är den aktivaste av alla sektorer i 

sociala medier bland de tvåspråkiga kommunerna samt att de tvåspråkiga 

kommunernas skolor är betydligt aktivare än skolorna hela landets kommuner i 

genomsnitt. Eftersom jag anser att detta ger en skev bild av verkligheten har jag valt 

att senare koncentrera mig på utbildningsväsendenas profiler i sociala medier som 

större helheter. 

På sjätte plats i Kommunförbundets enkät hittas centralförvaltningen. Vad en 

centralförvaltningsprofil i sociala medier är, eller hur en sådan ser ut, är inte helt 

tydligt men jag förställer mig att det kan handla om de officiella kommunprofilerna. 

Om så är fallet ligger de överraskande lågt nere på listan. Ungefär 76 procent av de 

svarande kommunerna uppger att centralförvaltningen använder sig av sociala 

medier. Detta procentantal är lägre än procentantalet officiella kommunprofiler bland 

de tvåspråkiga kommunerna som ligger omkring 88 procent. 

Sjunde på listan i Kommunförbundets enkät är Turismväsendet. Ungefär 68 procent 

av de svarande kommunerna uppger att Turismväsendet är aktiva i sociala medier. 

Bland de tvåspråkiga kommunerna i den här studien är turismväsendet den näst 

aktivaste sektorn efter biblioteksväsendet på Facebook och Instagram och den mest 

aktiva på Twitter. Trots det ligger procentantalet bland de tvåspråkiga kommunerna 

på endast 55 procent, vilket är betydligt lägre än för hela landet. 

Gemensamt för de tvåspråkiga kommunerna och kommunerna från hela landet som 

svarat på kommunförbundets enkät är att samma sju sektorer, med 

centralförvaltningen medräknat, är de mest aktiva i sociala medier. För de 

tvåspråkiga kommunerna i denna studie är rangordningen dock annorlunda än för 

hela landet.  

Att en kommun har fler sektorprofiler än en annan behöver inte betyda att den är 

aktivare. Om kommunen inte har behov av en profil i sociala medier för en viss 

sektor är det ingen idé att skapa en sådan om den inte uppfyller ett visst syfte. Som 

Lovisa stad (2017) skriver i sina anvisningar om sociala medier kan sociala 
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medietjänster öppnas vid sidan om de officiella kommunikationskanalerna om det 

finns en grundad anledning och ett tydligt behov av det. 

Att upprätthålla en profil i sociala medier kräver tid och resurser och speciellt för en 

mindre kommun kan det vara skäl att koncentrera kommunikationen till färre 

profiler. I större kommuner med mångsidiga händelser, aktiviteter och frågor att 

informera om och diskutera kring kan det vara skäl att dela in kommunens närvaro i 

sociala medier i flera profiler för att underlätta arbetsbördan och erbjuda 

kommuninvånarna bättre service och kommunikation. 

7.3.1 Sektorerna på Facebook 

Facebook är den mest populära plattformen för officiella kommunprofiler och också 

för olika sektorprofiler. Om kommunen har en profil för någon av följande sektorer 

har de markerats med ja i grön färg och om inte med nej i röd färg i Tabell 8.  

 

Tabell 8. Sektorprofiler på Facebook. 
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Sektorerna jag valt att studera är turism, utbildning, kultur och fritid, idrott, 

ungdomstjänster och bibliotek. På Facebook resulterar det i 128 ja-svar. Utöver 

officiella kommunprofiler har kommunerna överlägset mest profiler för bibliotek 

(28) följt av turism (16), ungdomstjänster (14), idrott (13), kultur och fritid (12) och 

till sist utbildning (8).  

Kommunerna med flest sektorprofiler på Facebook är Esbo, Helsingfors, Vasa och 

Åbo. Alla fyra kommuner hör till de största tvåspråkiga kommunerna i landet och är 

de enda kommunerna som har profiler för alla sex sektorer som studerats. Dessa fyra 

kommuner är också de som har flest följare på sin officiella kommunprofil, vilket 

indikerar att antalet sektorprofiler åtminstone inte inverkar negativt på följarantalet 

på kommunprofilen. 

De tre kommuner som kommer närmast i antalet sektorprofiler är Lovisa, Hangö och 

Kimitoön. Dessa kommuner har profiler för fem av de sex studerade sektorerna. 

Kommunerna hör till de mindre medelstora kommunerna bland de tvåspråkiga. Det 

finns ingen direkt statistisk förklaring till att just dessa tre kommuner har valt att 

sprida ut sin närvaro på Facebook över flera profiler. Gemensamt för Kommunerna 

är dock att de inte alls är närvarande på Twitter förutom en profil för stadsbiblioteket 

i Hangö. De tre kommunernas närvaro på Instagram består också av endast turism- 

och biblioteksprofiler i Lovisa och på Kimitoön. Hangö har ingen som helst närvaro 

på Instagram. 

Värt att notera är att Vanda, som är den tredje största tvåspråkiga kommunen i 

Finland, ligger bakom de andra stora kommunerna också här, liksom i antalet följare, 

interaktion per inlägg och engagemang. Ur tabellen går det också att läsa att alla 

Finlands tvåspråkiga kommuner har någon form av närvaro på Facebook. Om inte i 

form av en officiell kommunprofil så i form av en profil för någon av kommunens 

sektorer. 

Intressant är att de fyra kommuner som inte har en officiell kommunprofil på 

Facebook, Kristinestad, Närpes, Pedersöre och Kronoby, alla har en profil för kultur 

och fritid. Det kan tänkas att dessa profiler i stor grad fungerar som en officiell 

kommunprofil i många andra kommuner. Detta är fallet speciellt i Pedersöre där 

profilens beskrivning lyder så här:  
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” Pedersöre kultur består av kulturbyrån, medborgarinstitutet, idrottsbyrån, 

biblioteket och ungdomsbyrån.”  (Pedersöre kultur, Facebook 2018) 

Då kulturprofilen täcker så många avdelningar behövs det inga enskilda profiler för 

idrotten, biblioteket, ungdoms- eller utbildningstjänsterna. Det bör dock nämnas att 

Pedersöre där till också har en skild profil för ungdomstjänsterna. 

7.3.2 Sektorerna på Twitter 

Även om Twitter är den andra mest populära plattformen då det kommer till 

officiella kommunprofiler är det ganska sällsynt att kommunernas olika sektorer 

skapar egna profiler på Twitter. Om kommunen har en profil som stämmer ihop med 

någon av följande sektorer har de markerats med ja i grönt och om inte med nej i rött 

i tabell 9 nedan. På Twitter resulterar det i 52 ja-svar markerat med grön färg.  

  

Tabell 9. Sektorprofiler på Twitter. 
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De vanligaste sektorprofilerna på Twitter är, liksom på Facebook, bibliotek och 

turism. På Twitter har elva kommuner en profil för bibliotek och nio kommuner en 

profil för turism. I regel har de kommuner som inte har en officiell kommunprofil på 

Twitter inte heller någon annan aktivitet på plattformen, med undantag av 

Kristinestad som har en turismprofil och Hangö som har en biblioteksprofil. Fjorton 

kommuner har ingen som helst aktivitet på Twitter.  

Endast Finlands två största kommuner, Helsingfors och Esbo, har skapat profiler för 

alla de studerade sektorerna turism, utbildning, kultur och fritid, idrott, 

ungdomstjänster och bibliotek. Närmast kommer två andra stora kommuner, Vanda 

och Åbo, som skapat profiler för fyra av sektorerna. 

Precis som på Facebook är det de fyra kommuner som har flest följare på sin 

officiella kommunprofil på Twitter som har det största utbudet sektorprofiler. Utöver 

det är dessa fyra kommuner överlägset bäst då det kommer till engagemang och 

deltagande i konversationer på Twitter. Antalet sektorprofiler påverkar alltså inte 

negativt på varken följarantalet eller engagemangsgraden. Det är dock viktigt att inse 

att dessa fyra kommuner är de största tvåspråkiga kommunerna och har betydligt mer 

resurser än de andra. 

7.3.3 Sektorerna på Instagram 

Även om Instagram ligger efter Twitter då det kommer till antalet officiella 

kommunprofiler är plattformen aningen mer populär bland kommunernas olika 

sektorer. Om kommunen har en Instagramprofil för någon av sektorerna som 

studerats har de markerats med ja i grönt och om inte med nej i rött i tabell 10. På 

Instagram resulterar det i totalt 66 ja-svar markerat med grönt.  

De vanligaste sektorprofilerna på Instagram är, precis som på Facebook och Twitter, 

bibliotek och turism. På Instagram finns det betydligt fler profiler för Turism och 

bibliotek än det finns officiella kommunprofiler. 18 kommuner har en profil för 

bibliotek och 17 för turism medan endast 12 kommuner har en officiell 

kommunprofil.  

 



72 

 

 

  

Tabell 10. Sektorprofiler på Instagram. 

Ingen kommun har profiler för alla studerade sektorer. Esbo och Åbo har profiler för 

fem av sektorerna. Närmast kommer Vasa och kanske överraskande Kyrkslätt som 

inte har en officiell kommunprofil på Instagram, båda med profiler för tre av 

sektorerna. Alla tvåspråkiga kommuner, förutom Hangö, Korsnäs och Pyttis, har 

någon form av närvaro på Instagram.  

I tabell 10 kan man också se att det är vanligt att kommunerna använder Instagram 

för att marknadsföra turismen. Flera av dessa turismprofiler har skapats långt innan 

kommunen skapat en officiell kommunprofil och är ofta aktivare och har flera 

följare. Elva kommuner har en profil för turism men ingen officiell kommunprofil. 

Dessa är Lojo, Kyrkslätt, Kaskö, Raseborg, Jakobstad, Karleby, Kimitoön, Lovisa, 

Ingå, Kristinestad och Närpes. 
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På Instagram har sektorprofilerna, och i synnerhet turismprofilerna, en betydligt 

större inverkan på kommunens huvudprofil än vad de har på Facebook och Twitter. 

Just för att de ofta skapats innan kommunen skapat en officiell kommunprofil och 

eftersom de fungerar så bra på Instagram med sina vackra bilder och videor är det 

säkert vanligt att många av kommunens invånare inte ens har en aning om att 

kommunen har en officiell profil. Det är också möjligt att användarna tror att 

turismprofilen är den officiella kommunprofilen eller att de inte har något intresse av 

att följa den officiella kommunprofilen på Instagram om de redan gör det på en 

annan plattform. 

Ett bra exempel på en kommun med en officiell kommunprofil som är betydligt 

mindre och obetydligare än sin turismprofil är Helsingfors. I Helsingfors har 

kommunens officiella profil med användarnamnet Helsinkihelsingfors i februari 

2018 cirka 1900 följare. Samtidigt har turismprofilen My Helsinki över 90 000 

följare. Att My Helsinki-profilen är en turismprofil framgår inte så tydligt i profilens 

beskrivning och kan därför vara missvisande. Andra exempel på kommuner där 

turismprofilen är större än kommunprofilen är Esbo och Borgå. I Åbo har 

turismprofilen och den officiella kommunprofilen ungefär lika många följare. 

Även om biblioteksprofilerna är de vanligaste på Instagram når de inte upp till 

samma följarantal som turismprofilerna eller de officiella kommunprofilerna. 

Biblioteksprofilerna konkurrerar inte och har åtminstone ingen negativ inverkan på 

de officiella kommunprofilernas följarantal, synlighet eller räckvidd. 

7.4 Sammanfattning av undersökningen 

Av Finlands 33 tvåspråkiga kommuner hade 29 under tidsperioden 11.3.2017 – 

11.9.2017 en officiell kommunprofil på Facebook. Den överlägset största officiella 

kommunprofilen på Facebook tillhör Åbo stad. Åbo har med sina 38 661 följare på 

Facebook ungefär en tredjedel av alla tvåspråkiga kommuners följare sammanlagt. 

Åbo har under halvårsperioden för studien gjort totalt 499 inlägg eller 2,70 inlägg per 

dag på Facebook. Också det är fler än någon annan kommun.  

Under samma halvårsperiod fick Åbos officiella kommunprofil på Facebook 

sammanlagt 197 632 reaktioner, kommentarer och delningar på sina inlägg. Det är 

nästan sju gånger fler än Helsingfors som kommer närmast med 28 623 reaktioner, 
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kommentarer och delningar sammanlagt. För Åbos del innebär det, utan 

kommentarer och delningar medräknat, 352 reaktioner per inlägg.  

Också då det kommer till interaktion och engagemang hittas Åbo högt uppe på listan. 

Endast Lovisa stad har en högre engagemangsgrad än Åbo på sin officiella 

Facebookprofil. Bara Åbo, Lovisa och Pargas har ett värde på över en procent på 

både engagemangsgrad och interaktion per inlägg. Dessa tre kommuner kan anses ha 

lyckats bäst med att skapa interaktion och tvåvägskommunikation på Facebook. 

Närmast kommer Helsingfors och Vasa. 

Av landets 33 tvåspråkiga kommuner hade 9 under tidsperioden 11.3.2017 – 

11.9.2017 en officiell kommunprofil på Instagram. Åbo är också den överlägset 

största kommunprofilen på Instagram. Åbo stads profil har med sina 14 593 följare 

flera följare än alla andra tvåspråkiga kommuners officiella kommunprofiler 

tillsammans. Åbo är också den aktivaste kommunen på Instagram och gör ungefär ett 

inlägg per dag. De andra aktiva kommunerna, Vasa, Esbo, Vanda, Sibbo och 

Helsingfors, gör i snitt ett inlägg varannan dag. Pargas, Grankullas och Vörås profiler 

är betydligt inaktivare. 

Kommunen med den överlägset högsta engagemangsgraden på Instagram är Åbo 

med 4,61 procent. Närmast kommer Helsingfors med 1,59 procent och Pargas med 

1,35 procent. För interaktion per inlägg hittas Åbo lite lägre ner på listan efter 

Helsingfors, Pargas och Sibbo. Som Cuglielmelli (2014) konstaterar har följarskarans 

storlek en betydlig inverkan på interaktionsvärdena. Då en profil får över 10 000 

följare börjar interaktionsvärdena sjunka betydligt. Som jämförelse hade Åbos 

Instagramprofil ungefär 14 000 fler följare än Helsingfors profil. 

Twitter är fortfarande den andra populäraste sociala medier-plattformen bland de 

tvåspråkiga kommunernas officiella profiler efter Facebook. Av de tvåspråkiga 

kommunerna hade 16 av 33 en profil under tidsperioden 11.3.2017 – 11.9.2017. Den 

största och aktivaste officiella kommunprofilen på Twitter tillhör Helsingfors stad. 

De klart mest aktiva kommunerna på Twitter är de fyra största tvåspråkiga 

kommunerna i Finland, det vill säga Helsingfors, Åbo, Esbo och Vanda.  

Då kommunernas olika sektorprofiler i sociala medier tas i beaktande är Facebook 

fortfarande den viktigaste plattformen, men Instagram utnyttjas betydligt mer än 
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Twitter bland sektorerna. Gemensamt för alla tre enskilda plattformar är att de 

vanligaste profilerna utöver den officiella kommunprofilen är biblioteks- och 

turismprofiler. Om man ser på de sociala medierna som en helhet är 

biblioteksprofilerna vanligast följt av profiler för kultur och fritid. Samma sju 

sektorer är aktivast i sociala medier i de tvåspråkiga kommunerna som i hela landets 

kommuner, dock i olika ordningsföljd. 

Att en kommun har flera sektorprofiler i sociala medier verkar inte ha någon större 

inverkan på den officiella kommunprofilen. På Facebook och Twitter har de fyra 

kommuner som har flest följare på sin officiella kommunprofil också det största 

utbudet sektorprofiler. Dessa kommuner hör också till de mer aktiva och interaktiva 

kommunerna, med undantag av Esbo på Facebook som har en stark närvaro men rätt 

svag interaktion.  

På Instagram har sektorprofilerna, och i synnerhet turismprofilerna, en större 

inverkan på kommunens huvudprofil än vad de har på Facebook och Twitter. En del 

kommuner har skapat turismprofiler på Instagram långt innan de skapat en officiell 

kommunprofil och många användare har börjat följa den och kanske missat att 

kommunens senare skapat en officiell kommunprofil.  Många kanske uppfattar 

turismprofilen som den officiella kommunprofilen eller så har de inte något intresse 

av att följa den officiella kommunprofilen på Instagram om de redan gör det på 

Facebook eller Twitter. Turismprofiler fungerar bra på Instagram och Helsingfors 

och Esbos turismprofiler är betydligt större till följarantalet än deras officiella 

kommunprofiler. 
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8 Diskussion 

Alla tvåspråkiga kommuner i Finland är i dag på ett eller annat sätt närvarande i 

sociala medier. Det finns en stor variation i aktiviteten och omfattningen av 

kommunernas användning av sociala medier. Även om alla 33 kommuner på något 

sätt är aktiva i sociala medier är bara sju av dem aktiva på såväl Facebook, Twitter 

som Instagram. Vissa kommuner kan vara aktiva på en av plattformarna och så gott 

som ignorera de två andra. Det behöver inte vara en negativ sak då det i en mindre 

kommun kan finnas skäl att koncentrera resurserna till en plattform. Lovisa är ett 

exempel på en kommun som valt att satsa fullt på Facebook och som gör det väl.  

Den klart mest använda sociala medier-plattformen bland Finlands tvåspråkiga 

kommuner är Facebook. Facebook är också störst bland invånarna i Finland och 

därför är det viktigt för kommunerna att ha Facebook som högsta prioritet. Fem 

kommuner har ingen officiell kommunprofil på varken Facebook, Twitter eller 

Instagram.  

För några år sedan var Instagram en rätt så obetydlig plattform för kommunernas 

kommunikation, så obetydlig att den inte fanns med i Kommunförbundets årliga 

enkät om användningen av sociala medier i kommunerna förrän år 2015. År 2015 

använde cirka 28 procent av Finlands kommuner Instagram officiellt enligt 

Kommunförbundets enkät. Samma år uppgav 40 procent av kommunerna som svarat 

på enkäten att de använder sig av Twitter. I den senaste enkäten från 2017 har 

användningen av båda plattformarna ökat. Användningen av Instagram har dock ökat 

explosionsartat i jämförelse med Twitter och ligger nu på ungefär 61 procent jämfört 

med cirka 54 procent för Twitter. Detta syns också bland de tvåspråkiga 

kommunerna. Även om Twitter fortfarande är mer populärt bland de officiella 

kommunprofilerna har kommunernas sektorer skapat betydligt fler profiler på 

Instagram än på Twitter.  

Av de 33 tvåspråkiga kommunerna har 28 en officiell kommunprofil på åtminstone 

någon av de tre studerade sociala medier-plattformarna. Om kommunen inte har en 

officiell kommunprofil på Facebook, Twitter eller Instagram har åtminstone någon 

av kommunens sektorer en profil. Alla kommuner som har en officiell Twitter- eller 
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Instagramprofil har också en Facebookprofil. Ingen kommun använder sig med andra 

ord enbart av Twitter eller Instagram eller en kombination av dessa två.  

Om sociala medier i dagens läge är, som till exempel Lovisa skriver i stadens 

anvisning om sociala medier för Lovisa stads anställda (2017), en tilläggstjänst i 

kommunernas kommunikation som inte ersätter de officiella kanalerna, det vill säga 

webbplatsen och intranätet, kan Twitter och Instagram kanske ses som 

tilläggskanaler till Facebook vid utnyttjandet av sociala medier i kommunikationen. 

Enligt Gao och Lee (2017) skulle det vara viktigt att ta i beaktande vilka sociala 

medier som passar bäst för vilken typ av e-tjänst då kommunerna gör upp sina 

strategier för användning av sociala medier. Som Åbo stads webbredaktör Samu 

Valleala (2018) konstaterar har de olika plattformarna olika specifika egenskaper och 

kan därför användas för lite olika ändamål. Twitter kan passa bättre för bland annat 

kriskommunikation och för att kommunicera med intressenter medan Instagram kan 

passa bättre för till exempel turism och marknadsföring.  

Att de olika plattformarna har olika specifika egenskaper, och att kommunerna är 

medvetna om det, syns ganska tydligt i de tvåspråkiga kommunernas användning av 

sociala medier. På Instagram har till exempel 17 kommuner en profil för kommunens 

turism även om endast 12 kommuner har en officiell kommunprofil. Instagram är 

också den enda plattformen där någon sektorprofil har en betydande inverkan på 

kommunens officiella kommunprofil. Flera av turismprofilerna har skapats långt 

innan kommunen skapat en officiell kommunprofil och är ofta aktivare och kan ha 

flera följare. I Helsingfors har turismprofilen nästan 50 gånger fler följare än den 

officiella kommunprofilen på Instagram. 

Den överlägsna vinnaren och föregångaren bland de tvåspråkiga kommunerna i 

sociala medier som helhet är Åbo stad. Åbo är närvarande på alla tre studerade 

plattformar och är framförallt aktiv på alla tre. Även om staden har samlat ett stort 

antal följare på sina officiella kommunprofiler har man lyckats skapa och 

upprätthålla interaktion och tvåvägskommunikation. Något som blir svårare ju fler 

följare profilen får. 

Även om alla Finlands tvåspråkiga kommuner i dag på något sätt finns närvarande i 

sociala medier är många av dem fortfarande rätt inaktiva. Kommunikationen är till 
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största del enkelriktad informationsproduktion som varken uppmuntrar till 

engagemang eller tvåvägskommunikation. Detta svarar på forskningsfrågan: Har 

kommunerna lyckats skapa interaktion och tvåvägskommunikation i de sociala 

medierna? 

Det finns dock undantag och variationen mellan kommunerna är stor. Kommunerna 

som lyckats bäst på Facebook är Åbo, Lovisa och Pargas med värden på över en 

procent för både nyckeltalet engagemangsgrad och interaktion per inlägg. På Twitter 

är de fyra största kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo överlägsna då det 

gäller antal följare och interaktion. Åbo har den överlägset största profilen på 

Instagram och det överlägset högsta engagemangsgraden. Då man ser på det relativa 

nyckeltalet interaktion per inlägg får Helsingfors, Sibbo, och Pargas fler interaktioner 

i relation till antalet följare. Ju fler följare en profil får desto svårare blir det att 

upprätthålla ett högt värde för interaktion per inlägg. Instagram visar sig också vara 

den plattformen där följarna i medeltal interagerar flitigast med de officiella 

kommunprofilernas inlägg. 

Resultatet stämmer fortfarande överens med Bryer och Zavattaros (2011) samt 

Mergels (2012) betydligt äldre forskningsresultat. Som Bryer och Zavattaro skriver 

används sociala medier mest som enkelriktade kanaler för informationsdelning även 

om de varit en del av vardagen i flera kommuner redan en längre tid. Enligt Mergel 

används sociala medier, i motsatt till förväntningarna, oftast för envägsinformation, 

snarare än medborgarinteraktion.  

Ungefär samtidigt konstaterade Bonsón (2012) i sin undersökning att sociala medier 

inte används i någon större utsträckning inom den offentliga förvaltningen. Detta 

stämmer inte längre i dagens läge eftersom alla tvåspråkiga kommuner har aktivitet i 

sociala medier. Samma år kom Kavanaugh et al. (2012) fram till att kommunerna 

inte har tillräcklig kännedom om på vilket sätt de sociala medierna kunde användas. 

Detta kan fortfarande stämma i viss mån, eventuellt i mindre kommuner med knappa 

resurser, men det finns egentligen ingen orsak till att kommunerna i dagens läge inte 

skulle ha kunskap då sociala medier är en så stor del av vardagen och har studerats 

flitigt under det senaste decenniet.  
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Många kommuner har under de senaste åren tagit hjälp av företag, som till exempel 

Someco, som hjälper till med att planera och göra upp strategier för användningen av 

sociala medier. Enligt Kommunförbundets Webbkommunikation och användning av 

sociala medier i kommunerna – enkät 2017 har 61 procent av kommunerna i Finland 

utarbetat skriftliga anvisningar för de anställda om hur man använder sociala medier. 

Procentandelen har ökat i jämn takt sedan år 2011, ett år innan Kavanaugh kom till 

sin slutsats, då den låg på knappa 11 procent. I hälften av kommunerna har det också 

år 2017 ordnats utbildning för de anställda i hur man använder tjänster i sociala 

medier och i ungefär 65 procent av kommunerna har det utarbetats någon form av 

strategi eller verksamhetsplan för sociala medier. (Kommunförbundet 2017) 

Utgående från de studerade anvisningarna och strategierna finns det kunskap och 

förutsättningar i de flesta kommunerna för att framgångsrikt utnyttja sociala medier i 

kommunernas kommunikation. 

Som svar på den första forskningsfrågan: I vilken omfattning används sociala medier 

i de tvåspråkiga kommunerna i Finland? Kan man konstatera att det finns en stor 

variation i aktiviteten och omfattningen av kommunernas användning av sociala 

medier, men alla tvåspråkiga kommuner är i dag på ett eller annat sätt närvarande i 

sociala medier. Även de kommuner som inte har officiella kommunprofiler på 

varken Facebook, Twitter eller Instagram är närvarande i sociala medier genom 

någon av kommunens sektorer. 

Svaret på den sista forskningsfrågan: Vilka funktioner och målsättningar fyller 

användningen av sociala medier i kommunerna? hittas i kommunernas anvisningar 

och strategier för användningen av sociala medier. Enligt anvisningarna gör sociala 

medier organisationen intressantare och verksamheten mer genomskinlig för 

invånarna. Utöver det ökar interaktionen såväl bland invånarna som mellan 

organisationen och invånarna. Tack vare sociala medier kan kommunen få synlighet i 

invånarnas smarttelefoner och andra apparater vid sidan om de traditionella medierna 

och kommunicera direkt om stadens verksamhet och ärenden. 

Sociala medier kan också användas för att betjäna kunder, att uträtta ärenden, att 

marknadsföra eller att delaktiggöra. Enligt Åbo stads webbredaktör Samu Valleala 

(2018) är sociala medier, utöver mediekommunikation, tidningar och annat tryckt 

material ett av de viktigaste sätten att nå kommuninvånarna. Enligt Lovisa stads 
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Anvisning om sociala medier för Lovisa stads anställda (2017) är sociala medier en 

tilläggstjänst i kommunernas kommunikation som inte ersätter de officiella 

kanalerna. Som Mergel (2012) skriver har användningen av sociala medier inte 

lyckats ersätta tidigare kommunikations och informationssystem, utan fungerar som 

ett stöd för de andra äldre verktygen.   

Studien visar att det finns stora skillnader i kommunernas användning av sociala 

medier. Kommunförbundets årliga enkät om användning av sociala medier i 

kommunerna och min kandidatavhandling om användning av sociala medier i 

kommunerna från år 2016 visar dock att omfattningen av användningen av sociala 

medier samt aktiviteten i de sociala medierna har ökat stadigt under de senaste åren. 

Kommunerna vet vad de sociala medierna kan bidra med och har i dag tillgång till 

kunskap och verktyg som hjälper dem planera och implementera sociala medier i 

organisationernas kommunikation. I och med sociala medier har kommunernas 

kommunikation blivit mer öppen och tillgänglig.  

Som bland annat Sauri (2015) och Valleala (2018) konstaterar söker de sociala 

medierna fortfarande sin roll och plats inom kommunernas kommunikation. År 2018 

borde ändå alla kommuner vara aktiva i sociala medier på en lämplig skala. Enligt 

Kommunförbundet (2016) är kommunikation ett strategiskt verktyg och en 

förutsättning för demokrati och service. En offentlig förvaltning som aktivt använder 

sig av moderna kommunikationsmöjligheter inger förtroende hos intressentgrupperna 

och invånarna i kommunen. Ingen kan behärska offentligheten, och speciellt i de 

sociala medierna kan alla slags inlägg förekomma. Eftersom verksamhetskulturen i 

sociala medier inte är hierarkisk, utan människor kan delta i diskussioner oberoende 

av sin formella position eller plats kan kommunerna, enligt Sauri (2015), inte 

kontrollera diskussionen på något annat sätt än att delta i den. 

Kommunerna har insett att det finns en plats för sociala medier i organisationens 

kommunikation och att det inte är frågan om någon övergående trend. Nu gäller det 

för kommunerna att bekanta sig med möjligheterna som de sociala medierna för med 

sig och att lära sig utnyttja dem för att bland annat främja den externa 

kommunikationen samt förbättra växelverkan och öka gemenskapen bland invånarna. 

Det finns i dag flera olika verktyg och tjänster som kan hjälpa organisationerna att 
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effektivt analysera, publicera och följa upp aktiviteten, samtalet och signalerna i de 

sociala medierna.  

Det finns kanske inget rätt eller fel sätt att använda sociala medier på, men 

kommunen kunde i större grad ta i beaktande vilka plattformar invånarna är aktiva på 

och vilka plattformar som passar bäst för den typ av kommunikation som kommer att 

idkas. Det kan vara positivt för kommunen att vara synlig på så många plattformar 

som möjligt, men då är det skäl att tänka på vilka de olika plattformarnas specifika 

egenskaper och fördelar är.  

Kommunen kunde till exempel koncentrera sig på att i huvudsak kommunicera om 

ärenden som gäller invånarens vardag och fritid på Facebook, nyheter och 

beslutsfattande på Twitter, bilder och marknadsföring på Instagram. Övriga 

plattformar som kunde användas är LinkedIn för rekrytering och information om 

kommunen som arbetsgivare samt YouTube för olika former av videomaterial. 

Det kunde också löna sig för kommunerna att aktivare skapa länkar mellan sina olika 

kanaler och profiler i sociala medier och ha ett enhetligt utseende och sätt att namnge 

profilerna för att göra det lättare för invånarna att hitta de kanaler och den 

information de är intresserade av. Också kommuninvånarna använder sig i dagens 

läge ofta av flera olika sociala medier-plattformar för olika ändamål. Eftersom 

Facebook är den mest populära plattformen och omkring 80 procent av befolkningen 

finns där kunde det också vara skäl att kommunicera om alla olika ärenden där och 

sedan kategorisera och dela upp kommunikationen för de andra plattformarna.  

Kommunerna kan ses som konservativa och långsamt anpassande aktörer och den 

digitala utvecklingen kommer aldrig att ske lika snabbt inom kommunen som den 

gör omkring den. Nya verktyg och plattformar dyker upp konstant och det är 

omöjligt att satsa tid och resurser för att pröva på allting. En utveckling sker ändå 

hela tiden och på grund av digitaliseringen används en mängd olika digitala och 

webbaserade verktyg i dag inom kommunernas interna och externa kommunikation.  

Det tar tid att övergå från en verksamhetskultur till en annan, men användningen av 

sociala medier och aktiviteten i de sociala medierna har ökat år efter år. Till de 

sociala mediernas fördel hör att det inte bara handlar om ett nytt fenomen som de 

anställda är tvungna att bekanta sig med på arbetsplatsen och inom organisationen. 
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En organisation görs upp av människor och största delen av kommunorganisationens 

personal, också den äldre generationen, använder i dag högst antagligen sociala 

medier också på fritiden, vilket gör det smidigare att anpassa sig till att använda dem 

också i arbetslivet.  

Att kommunicera i organisationens namn i sociala medier för ändå med sig ett helt 

annat ansvar än då man gör det som privatperson. I kommunerna kunde man 

eventuellt bekanta sig med olika former av sociala medier internt bland de anställda 

innan man börjar växelverka med invånarna och offentligheten. På så sätt skulle de 

anställda tjänstemännen ha tid att lära sig tillvägagångssätten och hinna bli bekväma 

med att använda de olika verktygen i sociala medier.  

Alla kommuner borde också ha riktlinjer och anvisningar för användningen av 

sociala medier. Då man kommunicerar i sociala medier i organisationens namn är det 

viktigt att man är medveten om spelreglerna för att undvika misstag som kan skada 

kommunens rykte och kredibilitet. I bästa fall kan en smart och välplanerad 

användning av sociala medier stärka organisationens varumärke och bidra till en 

framgångsrik dialog mellan kommunen och dess invånare, som i sin tur kan leda till 

bättre beslutsfattning och nöjdare kunder. 
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