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1. Inledning 
	  

Sociala  mediers  vikt  i  vårt  samhälle  har  ökat explosionsartat under  de  senaste  åren.  Tidigare 

utnyttjades  sociala  mediers  tjänster  och  kanaler  huvudsakligen  i  personlig  kontakt,  men  så 

småningom har deras bruk förökats och många nya användningsändamål har upptäckts.  

 

Privata företag drar nytta av sociala medier skickligt bland annat för marknadsföring, säljfrämjande 

åtgärder och för att skaffa sig ett gott rykte. Gradvis har den offentliga förvaltningen också igenkänt 

sociala  mediers  viktighet  och  de möjligheter som  olika sociala nätverk  och  tjänster  kan  erbjuda. 

Med anledning av det här använder en stor del av förvaltningsmyndigheterna till exempel Facebook 

eller Twitter för informationsförmedling. 

 

Användning  av  sociala  medier  är  för  privata  företag  ett  naturligt  sätt  att  närma sig  kunder, 

samarbetsföretag, finansiärer och andra intressegrupper. Nuförtiden är företag allt mer beroende av 

hur  de  visar  upp  sig  i  sociala  medier.  Sociala  mediernas  effekt  på  företagens image är  så 

framträdande att privata organisationer egentligen inte har möjlighet att strunta i och inte använda 

sociala medier. 

 

Den statliga förvaltningen använder enligt mina egna erfarenheter oftast inte sociala medier för att 

skaffa  sig  kunder  utan  de  har  helt  annorlunda  målsättningar.  För  det  mesta  finansieras 

förvaltningsmyndigheternas  verksamhet  med  statens budgettillgångar,  vilket  innebär  att 

myndigheternas motiv för kollaboration med intressentgrupper inte så starkt baserar sig på pengar 

som  de  privata företagens.  Samtidigt  förminskas den offentliga maktens förmåga  att  styra den 

allmänna diskussionen och bestämma vad som publiceras på nätet.   Det här innebär att de privata 

företagen hela  tiden har mer  motivation  att  utnyttja  och  utveckla sina  tjänster  i sociala  medier så 

mångsidigt  som  möjligt för  att  kunna  dela ut  information  i  samhället  så  effektivt  och  öppet  som 

möjligt. 

 

Jag blev intresserad av förvaltningsmyndigheternas sätt att använda sociala medier när jag började 

arbeta  på  Kommunikationsverket,  en  av  Finlands  statliga  myndigheter,  som  också  har  gett 

information för min undersökning. På Kommunikationsverket har kommunikationsdivisionen redan 

i många  år  tänkt  igenom  möjligheten  att börja  använda sociala medier  i  sin  verksamhet men 

planerna har inte gjort många framsteg. Den största orsaken till detta är att det inte är tydligt vare 

sig för  organisationens  ledning eller  kommunikationsdivisionens personal, hur 
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Kommunikationsverket  skulle  kunna  använda  sociala  medier  insiktsfullt  och  hur  organisationen 

skulle dra nytta av det nya kommunikationssättet.   

 

För att kunna skapa en större helhetsbild av hur de statliga myndigheterna agerar i sociala medier 

iakttar jag i den här avhandlingen två olika statliga myndigheter från både Finland och Sverige. De 

betraktade  organisationerna är  Kommunikationsverket  och Trafikverket  i  Finland  samt  Post- och 

telestyrelsen och Trafikverket i Sverige. 

 

1.1. Syfte 

	  

Syftet med  min  pro  gradu-avhandling är  att  redogöra  för  hur  Kommunikationsverket  och 

Trafikverket  i  Finland  respektive  Post- och  telestyrelsen  samt  Trafikverket  i  Sverige  använder 

sociala medier i sin verksamhet.  Jag söker svar på följande frågor: 

 

• Hur ofta kommunicerar myndigheterna i sociala medier? 

• Hurdana strategier använder myndigheterna i sociala medier? Används sociala medier som 

ytterligare publiceringskanaler, som medel att föra internetanvändare till organisationens 

webbsida eller som ett sätt att skapa elektroniska nätverk? 

• Hur mycket interaktion finns det i sociala medier mellan medborgare och myndigheterna? 

• På vilka språk kommunicerar myndigheterna i sociala medier? 

 

Jag är speciellt intresserad av att ta reda på hur ofta och på vilket sätt myndigheterna kommunicerar 

med sina intressentgrupper i sociala medier. Jag vill reda ut hurdan och hur mycket interaktion det 

finns  i  sociala  medier  mellan  myndigheterna  och  andra  internetanvändare  och  i  vilken  mån 

organisationerna berättar om saker som inte nödvändigtvis handlar om deras kärnverksamhet, men 

skapar  en  viss  image  om  organisationerna  genom  t.ex.  att  belysa  vem  det  är  som  jobbar  i 

organisationerna  och  hurdana arbetsformer de  har. Eftersom  företagskommunikationen  i  Finland 

och i Sverige har olika traditioner (Vepsäläinen 2005: 176–94) är det också av intresse att kartlägga 

om det finns skillnader i de finska och svenska myndigheternas verksamhet i de sociala medierna. 

 

Sociala  medier  kan  användas  både  för extern och intern organisationskommunikation,  men  i  den 

här  avhandlingen koncentrerar  jag  mig  enbart  på  den  externa  kommunikationen. Med  extern 

kommunikation  menas  allt utbyte  av  meddelanden  och  information  som  en  organisation  gör  med 

andra organisationer, grupper och individer, som agerar utanför organisationen. Målet med extern 

kommunikation  är  t.ex.  att  underlätta  samarbete  med  investerare,  leverantörer,  kunder,  aktieägare 
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och andra organsisationens intressentgrupper. Ytterligare syftar extern kommunikation till att skapa 

organisationen  samt  dess  produkter  och  tjänster  en  positiv  image.  (QFinance  [www]) Intern 

kommunikation däremot betyder all kommunikation som äger rum inne i organisationen mellan de 

anställda. Målet med intern kommunikation är att skapa lyckligare anställda som är mer effektiva, 

skapa dubbelriktad dialog mellan arbetsgivare och -tagare samt berätta de anställda vad som händer 

i organisationen och vad den syftar till. (Financial Times Lexicon [www]) 

 

1.2. Material och metod 

 

Som  material  använder  jag  information  och  meddelanden  som  Kommunikationsverket och 

Trafikverket i Finland respektive Post- och telestyrelsen samt Trafikverket i Sverige har publicerat i 

sociala  medier under  tidsperioden september–december  2013.  Sammanlagt  är  det  fråga  om 471 

inlägg.  I  detta  antal  ingår  bara  myndigheternas  nya  meddelanden,  men  inte  kommentarer  som 

organisationerna  har  skrivit  på  sina  sidor.  Alla  myndigheter använder  mer  än  två olika  sociala 

medier, men  i  detta  arbete  fokuserar  jag endast  på  Facebook  och  Twitter. Alla  de  forskade 

kanalerna tillhör  inte de  valda  myndigheternas  så  kallade märkesnamn utan  organisationerna 

förekommer i sociala medier också genom sina olika tjänster och projekt. Till exempel det finska 

Trafikverket agerar inte i sociala medier med sitt eget namn, utan med namnet Centrumslingan, som 

är ett av myndighetens stora projekt. 

 

Metoderna  som  jag  använder  i  min  undersökning  är  mest  kvantitativa. Jag  räknar antalet  och 

frekvensen av  inlägg  på  organisationernas  Facebook- och  Twitter-sidor  under  fyra  månader. 

Ytterligare  räknar  jag  hur  många  kommentarer  organisationernas  inlägg  får  och  hur  många  nya 

diskussioner  andra  användare  öppnar  i  myndigheternas  sociala  medier.  Härtill  tar  jag reda  på  hur 

många  gånger  organisationerna  har  delat  vidare  andra  internetanvändares  innehåll. Med  hjälp  av 

dessa kan jag analysera hurdant, och först och främst hur mycket samspel myndigheterna har med 

sina  intressentgrupper  och  hur  frekvent  kommunikationen  i  myndigheternas  sociala  medier 

egentligen  är.  Vidare  kan  jag  jämföra  om  organisationerna  själva kommunicerar  mer  aktivt  i 

Facebook  eller  Twitter  och  analysera  vilka  kanaler  som  är de  aktivaste när  det  gäller  diskussion 

mellan kanalens ägare och allmänheten. 

 

För att skaffa mig mer heltäckande upplysning om vad myndigheterna strävar efter i sociala medier, 

analyserar  jag  också  hur  tilltalande  eller  diskussionsväckande  myndigheternas  meddelanden  i 

Facebook och Twitter är. Ytterligare räknar jag hur många gånger myndigheterna använder andra 

språk än landets dominerande språk när de kommunicerar i sociala medier. I denna sammanräkning 
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tar  jag  i  beaktande  meddelanden  på  främmande språk som  myndigheterna själva  har skrivit  eller 

vidareutdelat på sina Facebook- och Twitter-sidor samt meddelanden som andra internetanvändare 

har skrivit på främmande språk i myndigheternas sociala medier. 
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2. Sociala medier 

 

Sociala medier spelar en stor roll i modern kommunikation. Det finns lika många sätt att använda 

och utnyttja sociala medier som det finns enstaka användare av sociala medier. Därför är det svårt, 

om inte omöjligt, att definiera begreppet ’sociala medier’ otvetydigt och på ett allomfattande sätt.  

 

I  vardagslivet  kan  sociala  medier ses  som  en  av  många  kommunikationskanaler  som  utnyttjas  i 

samhället  för  att  informera,  uppväcka  samtal  eller  påverka andras  beslut. Enligt  Lietsala  och 

Sirkkunen  (2008:13)  kan  sociala  medier  ses  som  webbtjänster  som  tar  emot  största  delen  av  sitt 

innehåll från användare av tjänsten eller som samlar ihop material från andra webbtjänster i form av 

input. Fast vem som helst kan producera innehåll i sociala medier anser många sig själva mer som 

deltagare i samfund än egentliga producenter av innehåll (Lietsala & Sirkkunen 2008:13). 

 

Sociala  medier kan  också  betraktas  som en  form  av  kommunikation  som  drar  nytta  av 

informationsnätverk  och -teknik. Innehåll  som  producerats  i  sociala  medier kan  behandlas 

interaktivt och med tanke på läsarnas behov. Ytterligare utnyttjas sociala medier för att frambringa 

och upprätthålla relationer mellan människor (Sanastokeskus TSK ry 2013 [www]). Egentligen är 

sociala  medier  en  form  av  kommunikation  som  kombinerar  modern  teknologi  och  människornas 

behov att vara sociala.  

 

Bland  vanliga  människor uppfattas sociala  medier  ofta  som  enstaka  tjänster  såsom  Facebook, 

Twitter  eller  LinkedIn.  Enligt  Safko  och  Brake  (2009:6)  hänvisar  begreppet  ändå till verksamhet 

som syftar till att dela ut information, kunskap och åsikter mellan människor med hjälp av sociala 

medier. Därför  beror  sociala  mediernas särart på  deras  förmåga  att  skapa  kreativa  diskussioner 

mellan människor som har samma intressen. Vem skulle ha föreställt för tio år sedan att vi kan dela 

ut och skapa ny information effektivt och snabbt på internettjänster som Wikipedia, vars funktion 

fullkomligt baserar sig på gemensamt skapande av texter. 

 

I  oktober  2013  var  de  mest  populära  sociala  medierna  i  världen  Facebook  med 1,15  miljarder 

användare samt Twitter och Google Plus, båda med drygt 500 miljoner användare. Efter dessa tre 

kom LinkedIn med 238 miljoner användare, Instagram med 130 miljoner användare och Pinterest 

med litet mer än 70 miljoner användare (Carranza 2013, [www]).  

 

I samband med sociala medier används ofta också andra begrepp såsom sociala nätverk, eller mer 

tekniskt Web 2.0. Det senare begreppet, som uppfanns år 2004, syftar till internets utveckling och 
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särskilt till de nya egenskaperna som har gjort internet mer socialt än det var ännu i början av 2000-

talet (TechTerms [www]). I denna uppsats använder jag ändå bara termer sociala medier och sociala 

nätverk för att hänvisa till kommunikationskanaler där människor kan kommunicera samt dela och 

skapa information tillsammans. 

 

2.1. Olika typer av sociala medier 

 

För att kunna bättre förstå hur extensiv och komplicerad helhet sociala medier egentligen är, är det 

relevant  att  dela  sociala  nätverk  i  olika  kategorier. De  europeiska  professorerna  i marknadsföring 

Kaplan  och  Haenlein  (2010:59–68)  grundar  sin  sexdelade  klassifikation  (se  figur  1  nedan)  av 

sociala  medier  på  två  dimensioner:  social  närvaro/mediarikedom  och  själv-framträdande/själv-

avslöjande. Däremot baserar sig de finländska medieexperterna Lietsalas och Sirkkunens (2008:13–

14) gruppindelning på människornas motiv och sätt att agera i sociala medier (se figur 2 nedan). 

 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010:61) kan sociala medier klassificeras i sex olika grupper: bloggar, 

sociala  nätverkstjänster,  virtuella  sociala  världar,  virtuella  spelvärldar, innehållsgemenskap  och 

samarbetsprojekt.  Indelningen  baserar  sig  på  två  olika  dimensioner  som  är  social 

närvaro/mediarikedom  och  själv-framträdande/själv-avslöjande.  Den  första  dimensionen  består  av 

tre nivåer  (se  figur  1)  och  betecknar  hur  starkt  människor  är  närvarande  i  sociala  medier  och  hur 

mycket  information  delas  ut  i  viss  tid.  Ju  starkare  den  sociala  närvaron  i  sociala medier  är,  desto 

större inverkan har kommunikationsparterna på varandra. 

 

	  

Social	  närvaro/	  Mediarikedom	  
Låg	   Medium	   Hög	  

Själv-‐
framträdande/	  
Själv-‐avslöjande	  

Hög	   Bloggar	  
Sociala	  
nätverkstjänster	  
(t.ex.,	  Facebook)	  

Virtuella	  
sociala	  
världar	  
(t.ex.	  
Second	  Life)	  

Låg	  
Samarbetsprojekt	  
(t.ex.	  Wikipedia)	  

Innehållsgemenskap	  
(t.ex.	  Youtube)	  

Virtuella	  
spelvärldar	  
(t.ex.	  World	  
of	  Warcraft)	  

 

Figur 1.  Klassifikation av sociala medier (Kaplan & Haenlain 2010:62, egen översättning)   
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Den  andra dimensionen,  självframträdande/självavslöjande,  skildrar  däremot  hur  öppet  människor 

framställer  sig  i olika  kanaler.  När  människor  agerar  i  sociala  medier  förmedlar  de  personlig 

information  såsom  åsikter,  känslor  eller  avsky  till  andra.  Hurdan  och  hur  mycket  information 

berättas beror på hurdan image en vill ge till andra. (Kaplan & Haenlain 2010:62) Med anledning av 

detta är uppenbart att både människor och organisationer väljer i bruk sociala mediers kanaler som 

de  tycker  att  understöder  skapande  av  en  viss  image.  Ytterligare  kan  själv-framträdande  ske 

antingen medvetet eller omedvetet (Kaplan & Haenlain 2010:62). 

 

I modellen av Lietsala och Sirkkunen (2008:25–30) är sociala medier grupperade i sex olika genrer 

i  stället  för  grupper:  innehållsskapande  och  publiceringsverktyg,  utdelning  av  innehåll,  sociala 

nätverk,  samarbetsprojekt,  virtuella  världar  samt ”add-ins”.    Fast  den  här  modellen  innehåller 

många  likheter  med  den  ovan  presenterade  klassifikationen  av  Kaplan  och  Haenlain,  grundar  den 

mer direkt på vadtill människor använder sociala medier. Genrerna har att göra med olika praktiker 

som presenteras mer grundligt nedan i figur 2. 

 

Genre	   Huvudpraktik	  

Innehållsskapande	  
och	  
publiceringsverktyg	  
(t.ex.	  bloggar)	  

Skapande	  av	  innehåll,	  publicering,	  utdelning	  

Utdelning	  av	  
innehåll	  (t.ex.	  Flickr)	  

Utdelning	  av	  innehåll	  med	  jämnåriga	  

Sociala	  nätverk	  (t.ex.	  
Facebook)	  

Upprätthålla	  gamla	  och	  skapa	  nya	  sociala	  
nätverk	  

Samarbetsprojekt	  
(t.ex.	  Wikipedia)	  

Deltagande	  i	  gemensamma	  produktioner	  

Virtuella	  världar	  
(t.ex.	  Habbo	  Hotel)	  

Spela,	  uppleva	  och	  leva	  i	  virtuella	  
omgivningar	  

Add-‐ins	  
Webbtjänster	  eller	  mjukvaror	  som	  kan	  fogas	  
till	  en	  annan	  webbtjänst	  för	  att	  komplettera	  
tjänstens	  egenskaper	  eller	  funktioner	  

 

Figur 2.   Klassifikation av sociala medier (Lietsala & Sirkkunen 2008:26, egen översättning) 

 

De ovan beskrivna modellerna av Kaplan och Haenlain samt Lietsala och Sirkkunen skapar en bra 

helhetsbild  av  hur  sociala  medier  kan  klassificeras,  men  klassifikationerna  är  inte  strikta.  Många 
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sociala medier har drag från flera grupper och genrer och därför beror indelningen i klasser mycket 

på  vilken  egenskap  av  tjänsten  vill  framhävas.  Till  exempel  Facebook  är  samtidigt  ett  socialt 

nätverk  och  ett  publiceringsverktyg.  I  nästa  avsnitt  presenterar  jag  i  huvudrag  två  sociala  medier, 

Facebook och Twitter, som är viktiga för min undersökning.  

 

2.2. Facebook och Twitter 

 

Facebook  är  en  social  media  som  möjliggör  snabb  kommunikation  på  nätet  mellan  vänner, 

familjemedlemmar, kollegor, organisationer och med andra bekanta. Efter registrering till tjänsten 

kan  användare  bland  annat  skapa  sociala  nätverk,  skriva  statusuppdateringar,  kommentera 

Facebook-vänners  inlägg  samt  söka  information  om  intressanta  människor,  organisationer, 

kändisar, evenemang eller produkter, som också har en profil på Facebook. (Facebooks nyhetsrum 

2013  [www])  Ytterligare  utvecklas  tjänsten  hela  tiden  så  att  nya  funktioner  verkar  dyka  fram 

ideligen.  

 

Facebook är en av de populäraste sociala medierna i västländerna. Tjänsten har cirka 727 miljoner 

användare  dagligen  (Facebooks  nyhetsrum  2013  [www])  överallt  i  världen.  I  Finland  använde 

ungefär  2  280  000  och  i  Sverige  4  950  000  människor  Facebook  regelbundet  i  slutet  av  2012 

(Wikipedia  2013  [www]).  Facebooks  användarkrets  består  huvudsakligen  av  vanliga  människor 

som vill ha kontakt och kommunicera med vänner och familjemedlemmar, medan Twitter används 

mer av kändisar, medier och organisationer (Edwards 2013 [www]). Användning av Facebook har 

förökats årligen överallt i världen och t.ex. i Sverige har antalet Facebook-användare stigit från 10 

till  53  procent  av  befolkningen  mellan  2008  och  2012  (Stiftelsen  för  internetinfrastruktur  2013 

[www]). 

 

Facebook  kan  användas  av  olika  organisationer  utöver  privatpersoner.  I  affärsvärlden  utnyttjas 

tjänsten  för  att  skapa  nätverk  med  potentiella  kunder  och  andra  intressentgrupper,  varsna  om 

potentiella affärsmöjligheter, informera andra organisationer, kunder och konkurrenter om aktuella 

saker samt göra reklam för nya produkter eller tjänster. (Safko & Brake 2009:452–453) 

 

I Kaplan och Haenlains modell (2010:62 [www]) om sociala mediers kategorier hör Facebook till 

sociala nätverkstjänster. Det vill säga att självframträdandet i Facebook är högt och användare vill 

lyfta  fram  sig  själva  och  sina  unika  egenskaper.  Utgående  från  detta  borde  också  organisationers 

kommunikation  på  Facebook  vara  personligt  och  visa  egenskaper  som  organisationen  vill  lyfta 

fram.  Enligt  samma  klassificering  är  Facebook  även  ett  innehållssamfund  där  användare  delar  ut 
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intressant  webbmaterial  med  varandra.  Mer  om  hur  Facebook  används i  organisationer  berättas  i 

avsnittet ”Sociala medier i organisationer”. 

 

Twitter  är  en  tjänst  där  vänner,  familjemedlemmar  och  arbetskamrater  kan  kommunicera  och 

utveckla sociala nätverk med hjälp av snabba och frekventa meddelanden. Människor som använder 

tjänsten skriver i sina profiler korta uppdateringar som ofta kallas för ”tweets”. En tweet kan inte 

vara mer än 140 tecken lång. När en tweet är publicerad i ens profil är den synlig i princip till alla 

internetanvändare. Detta innebär att fast alla Twitter-användare bör ha en registrerad profil för att 

kunna publicera statusuppdateringar eller kommentera andras tweets kan alla läsa vad som händer 

på Twitter. (Twitters hjälpcenter 2013 [www])  

 

I Twitter  ser  man  kronologiskt  flöde  av  meddelanden  från  de  som  man  själv  följer  i  tjänsten  och 

därför hamnar ett svar på ett meddelande inte bredvid själva meddelandet. I Facebook kommer svar 

däremot alltid under själva meddelandet (Gustafsson & Rahm 2010:89 [www]). På grund av detta 

är samtalen på Facebook mycket lättare att följa och delta än På Twitter, vilket kan vara en orsak till 

varför  Facebook  är  mer  populär  hos  vanliga  människor  än  Twitter. Twitter  är i  alla  fall den  näst 

populäraste  tjänsten  i  sociala  medier  i  världen  med  över  500  miljoner  användare  (Johnson  2013 

[www]). 
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3. Sociala medier i organisationer 

 

Användningen av sociala medier har ökat kraftfullt under de senaste tio åren. Först i slutet av 00-

talet  började  privata  personer  använda  olika  social  sociala  nätverk  såsom  Facebook,  Twitter  eller 

olika  diskussionssajter  för  att  kommunicera  och  dela  tankar  med  andra  (Curtis  2013  [www]).  Så 

småningom  har  sociala  medier  också  blivit  en  av  de  mest  viktiga  kommunikationskanalerna  för 

olika  organisationer,  eftersom  kommunikation  i  sociala  nätverk  är  ett  kostnadseffektivt  sätt  att 

komma nära folk, bygga ett starkt varumärke och förbättra organisationens image. Det här menar att 

företag  och  andra  organisationer  kan  nå  sina  kunder  och  andra  intressentgrupper  lätt  utan  dyra 

reklamkostnader. (Benady 2013 [www]) 

 

För  att  organisationer  ska  kunna  få  nytta  av  användning  av  sociala  medier  måste  den  sociala 

verksamheten på nätet stöda organisationers strategier och målsättningar. Organisationens ledning 

och  annan  personal  måste  veta  vad  som  vill  nås  med  hjälp  av  sociala medier  så  att 

kommunikationen i olika elektroniska kanaler kan planeras väl. (Aalto 2010 [www])   

 

Sociala medier är ett bra sätt för organisationer att lyssna på sina kunder och andra grupper som är 

intresserade  av  organisationens  verksamhet.  När  användningen  av  olika  sociala  kanaler  är 

välplanerad och -verkställd, kan organisationen dra nytta av sina intressentgrupper på olika sätt. Till 

exempel  innehåll  som  en  organisation  delar  ut  i  sociala  medier  kan  ha  en  stor  effekt  på 

omgivningen  om  folk  i  sociala  medier  bestämmer  sig  så.  Detta  innebär  samtidigt  att  inte  bara 

organisationen  som  kommunicerar  via  Facebook  eller  Twitter,  utan  också  läsare  i  sociala  medier 

kontrollerar hur publicerat innehåll sprids och vidare hur det påverkar medborgares uppfattning av 

organisationen. (Serrat 2010:2 [www]) Också Forsgård m.fl. (2010:44) framhäver organisationens 

brist på kontroll i sociala medier. Enligt dem är det inte fråga om vad organisationen gör i sociala 

medier utan vad intressentgrupperna gör där. 

 

På nätet berättar människor också mycket om sina känslor och erfarenheter samt ger respons snabbt. 

Om  organisationen  kan  utnyttja informationen som  människor  delar  ut  i  sociala  medier  kan  den 

skapa värdefulla relationer till kunder samt utnyttja feedback för utveckling av egen verksamhet och 

kommunikation. (Serrat 2010:2 [www]) 

 

Organisationer  har  också väldigt  olika  inställningar  till sociala  medier.  En  del  organisationer  ser 

olika sociala tjänster som ett sätt att främja affärsverksamhet, men det finns också många företag 

och andra organisationer som håller sociala medier som hot mot till exempel produktivitet, säkerhet, 
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intimitet och intellektuellt kapital. (Bradley & McDonald 2012 [www]) Forskaren Rozwell (2010: 

40–41 [www]) från undersökningsinstitutet Gartner indelar i sin undersökning organisationer i fyra 

kategorier utgående från på vilket sätt företagen förhåller sig till sociala medier: 

 

• Organisationer  som  stänger  ögonen  och  öronen  och  hoppas  att  sociala  medier  bara 

försvinner. 

• Organisationer  som  erkänner  att  sociala  medier  existerar  men  förbjuder  de  anställda  att 

använda organisationens resurser i sociala medier. 

• Organisationer  som  provar  sociala  medier  litet  och  låter  vissa  anställda  använda  sociala 

medier för begränsade intentioner. 

• Organisationer som anser sociala medier som ytterligare kommunikationskanaler och  

-verktyg. 

 

I sin indelning konstaterar Rozwell (2010:40–41 [www]) att organisationer inte kan ignorera sociala 

medier,  fast  olika  grupper  naturligtvis  har  olika  inställningar  mot  de  moderna 

kommunikationsmedlen.  Enligt  henne  är  interaktion  i  sociala  medier  väldigt  olik jämfört  med 

kommunikation via mer traditionella medier såsom möten, telefonsamtal eller e-post. 

 

Fast  organisationers  förekomst  i  sociala  medier  är  meningsfullt  för  dess  kunder  och  andra 

intressentgrupper,  kan  det  vara  viktigt  också  för  själva  organisationens  personal  att  kunna 

kommunicera utåt på ett modernt sätt. I dag använder en stor del av människorna och i synnerhet 

ungdomarna  sociala  medier  varje  dag  och  kan  därför  inte  föreställa  sig  livet  utan  olika  sociala 

nätverk.  Även  i  affärslivet  finns  det  en stor  mängd  av  yngre  personal  som  redan  väntar  sig  att 

användning av sociala medier är en norm (Serrat 2010: 3 [www]). I själva verket berättar forskaren 

Nick  Johnson  (2013:  11  [www]),  grundare  av  usefulsocialmedia.com,  att  92,5  procent  av 

organisationerna hade år 2013 åtminstone en anställd i vars arbetsbeskrivning nämndes användning 

av sociala medier. Härtill var 2–3 företagsledare i alla organisationer ansvariga för verksamheten i 

sociala medier. Resultaten är något överraskande, eftersom människor använder sociala medier så 

mycket i privatlivet, men endast i mycket liten utsträckning i arbetslivet.  

 

3.1. Organisationers roller i sociala medier 

 

När  organisationer  är  i  sociala  medier  kan  de  agera  på  många  olika  sätt.  Varje organisation 

bestämmer själv på vilket sätt de deltar i sociala medier och hur de uppmuntrar personalen att agera 

på  nätet.  Därför  kan  organisationer  ha roller av  många  slag i  sociala  medier.  En  organisation  kan 
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kommunicera  i  sociala  nätverk  med sitt eget  namn  (t.ex.  Trafikverket),  en  annan  kan  använda 

enstaka  experter  som  representerar  organisationens  officiella ståndpunkt  (t.ex.  expert  N.N.  från 

Trafikverket) och den tredje kan ha experter som agerar sjävtändigt på nätet. I alla fall är det viktigt 

att det  kommer klart fram om  ett  meddelande  eller  ett inlägg  i  sociala  medier  är  skapat  av 

organisationen och dess anställda eller av en person från organisationen som behandlar saker från 

sin egen synpunkt. (Aalto 2008:15–16 [www]) 

 

Utöver  rollerna  som  Aalto  nämner  i  sin artikel  finns  det  enligt  min  åsikt  också  ett par  ytterligare 

roller som organisationer kan ta i bruk i sociala medier. Organisationer kan t.ex. kommunicera via 

en  tjänst  (t.ex.  Reseplaneraren  av  Helsingfors  regions  trafik),  genom  ett  projekt  (t.ex. 

Centrumslingan av Trafikverket) eller med hjälp av en produkt (Ben & Jerry’s-glass av Unilever). 

Det vill säga att Ben & Jerry’s-glass kan ha en profil på Facebook och på det sättet kan Unilever 

kommunicera  med  sina  kunder.  Med  andra  ord  är  kunderna  i  interaktion  med  produkten  som  de 

älskar och samtidigt kan organisationen kommunicera och få feedback med hjälp av sin produkt.   

 

Användning  av  dessa  tre  roller  är  troligen  ett  bra  alternativ  för  organisationer av  tre  olika  slag: 

organisationer vars syfte inte är att lyfta fram själva organisationen utan vissa ärenden, som de gör 

(t.ex.  statliga  myndigheter), organisationer  som  har ett  brett  verksamhetsfält och  därför  vill  rikta 

kommunikation  mer  noggrant  för  vissa  grupper (t.ex.  Kommunikationsverket  i  Finland,  som 

kommunicerar  t.ex.  med  nätsäkerhetsspecialister  och  vanliga  medborgare  som  är  bekymrade  över 

postutdelning)  eller organisationer  som    producerar  väldigt olika  produkter  (t.ex.  Orkla som  äger 

t.ex. Grandiosa-pizzor och Lilleborg-rengöringsmedel).  

 

3.2. Mest använda sociala medier i organisationer 

 

I  dag  är  antalet  olika  sociala  medier  väldigt  stort.  Många  forskare  (Rozwell 2010,  Forsgård  m.fl 

2010:20)  säger  att  organisationer  inte  länge  kan  ignorera  sociala  nätverks  existens,  utan  de  måste 

börja  skapa  och  sköta  relationer  på  nätet.  Eftersom  organisationer  har  begränsade  resurser  för 

användning av sociala medier, måste de bestämma sig vilka sociala tjänster som ska tas i bruk.  De 

viktigaste kriterierna vid valet är vad man vill göra med sociala medier och först och främst vem 

man vill nå med hjälp av dem (Aalto 2010:26 [www]).  

 

Fast det finns flera sociala tjänster att välja mellan, är vissa sociala medier mer populära överallt i 

världen. Enligt Johnsons (2013:21 [www]) undersökning är de mest använda sociala nätverken hos 

organisationer Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube och organisationers egna bloggar. Facebook 
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väljs för bruk av 89 procent, Twitter av 88 procent, LinkedIn av 78 procent, YouTube av 71 procent 

och egna bloggar av 51 procent organisationer. När man jämför denna lista med de mest använda 

sociala medierna hos privata personer (se sidan 6) märker man att Facebook och Twitter hamnar på 

toppen i båda användargrupperna. En intressant detalj mellan de här två listorna är att videotjänsten 

Youtube  finns  på  organisationers  men  inte  på  privata  personers  topplista.  Detta  menar  att 

organisationer anser videor som ett bra sätt att kommunicera med intressentgrupper och berätta om 

ärenden som är viktiga för dem.  

 

I sin undersökning har Johnson (2013:21 [www]) också forskat vilka sociala medier organisationer 

använder när de kommunicerar med kunder (business-to-consumer) eller med andra organisationer 

(business-to-business).  Skillnader  i  användningen av  sociala  medier  är  ganska  stora  mellan  dessa 

två sektorer. Facebook används för kundkommunikation (business-to consumer) av 97 procent och 

Twitter av 83 procent av organisationer. Däremot är de mest populära sociala medierna i business-

to-business-kommunikation  LinkedIn  (88 procent  av  organisationer)  och  Twitter  (87 procent  av 

organisationer) medan Facebook används för kommunikation med andra organisationer bara av 81 

procent av organisationer. 

 

I  sin  helhet  är  resultaten  från  Johnsons  forskning  inte  överraskande.  Det  är  naturligt  att 

organisationer, som syftar till att kommunicera med kunder använder mest Facebook och Twitter, 

eftersom  det  är  precis  de  sociala  medierna där de  flesta av  deras  kunder  är. Det  är en  aning 

märkvärdigt att  Google  Plus,  som  är  det tredje  mest  använda  sociala nätverket i  hela  världen  (se 

sidan  6) ändå  inte  kommer på  listan  över  sociala  medier  som  organisationer  använder  mest. En 

orsak  till  detta kan vara  att  en  stor  del  av  svararna i  Johnsons  undersökning  är  ansvariga  för 

affärsverksamhet  som  äger  rum  annanstans  än  i  Förenta  Staterna  och  därför  Google  Plus,  som  är 

populär i Amerika, inte stiger fram i statistiker.  

 

3.3. Organisationers sätt att använda sociala medier 

 

Organisationer  i  olika  sektorer  av  samhälle  har  olika  motiv  att  använda  sociala  medier.  Enligt  en 

rapport  av  Harvard  Business  Review  Analytics  Services  (2010  [www])  utnyttjas  sociala  medier 

mest  av  företag  som  agerar  i  utbildnings-, kommunikations- eller  tjänstebranschen  (se  figur  3 

nedan).  I  alla  dessa  tre  branscher  använder  mer  än  60  procent  av  organisationerna  sociala  medier 

medan endast 44 procent av de statliga organisationerna använde sociala nätverk av något slag.  
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Fast sociala medier används idag mycket av både privata människor och företag överallt i världen, 

drar inte alla organisationer nytta av användningen av de moderna verktygen på nätet. Såsom figur 

4 visar anser ungefär en tiondedel (11 procent) av organisationerna att sociala medier inte gagnar 

dem  på  något  sätt.  Jag  förmodar  att  orsaker  till  detta  kan  vara  t.ex.  att  organisationer  agerar  på 

verksamhetsfält  där  sociala  medier  inte  används  mycket  eller  att  organisationer  inte  behärskar 

utnyttjandet av sociala medier tillräckligt väl. En ytterligare orsak till en liten användning av sociala 

medier i organisationer kan vara helt enkelt att det inte finns tillräckligt personal i arbetsplatserna. 

 

3.3.1. Frekvens av kommunikation i sociala medier 

 

Utvecklingen  av  ny  teknologi  har  hela  tiden  en  stor  effekt  på  hur  kommunikation  och  olika 

kommunikationsverktyg  utvecklas.  Efter  internets  uppkomst  har  företagskommunikation  blivit 

snabbare  och  mer  kostnadseffektivt  så  att  affärsverksamhet  kan  utövas  vilken  tid  på  dygnet  som 

helst.  Detta  förbättrar  organisationers  förmåga  att  kunna  konkurrera  internationellt.  (Williams, 

[www]) Ytterligare har sociala medier ökat snabbheten av kommunikationen ännu mer och numera 

kan information sökas och hittas omedelbart med hjälp av smarttelefoner och pekdatorer. 

 

I föregående avsnitt berättade jag om hur organisationer använder sociala medier och vilka kanaler 

de använder mest. Ytterligare är det viktigt att veta hur ofta organisationer agerar i social medier. 

Det  här  har betydande  relevans,  eftersom  användning  av  sociala  medier  inte  är  samma  sak  som 

aktiv användning av sociala medier. En organisation kan ha en profil i Facebook och ändå publicera 

någonting där bara en gång om året. 

 

När  det  gäller  kommunikationsfrekvensen i  sociala  medier  är  förväntningarna  mot  kanaler 

varierande  mest  på  grund  av  tjänsternas  olika  egenskaper.  I  Twitter,  där  ett  meddelande  kan  vara 

högst  140  tecken  långt,  förväntas  någonting  nytt  att  hända  mycket  oftare  än  på  Youtube  där 

organisationers  videomaterial  produceras  i  långsammare  takt.    I  alla  fall  borde  en  organisation 

använda  sina  sociala  medier  åtminstone  en  gång  i  månaden,  eftersom  samfunden  annars  dör  så 

småningom,  när  kunder  och  andra  intressentgrupper  tappar  bort  intresset  mot  organisationen. 

(Johnson 2013:25, [www])  

 

Också Rezab (2011, [www]) har forskat sociala medier och han konstaterar att ett idealt antal inlägg 

i  Facebook  är  mellan  5  och  10  i  veckan.  Enligt  honom  borde  ett  varumärke  eller  en  organisation 

absolut  inte  publicera  mer  än ett  meddelande  om  dygnet  i  Facebook  om  det  inte  är  frågan  om 
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engelska  medan  andra  språk  försummas  helt  och  hållet.  (Arno  2012,  [www])  Även  Europeiska 

kommissionen (2007:5, [www]) är bekymrad över riktningen där kommunikationen blir hela tiden 

mer  enspråkig  och  därför  har  organet  utarbetat  rekommendationer  för  hur  små  och  medelstora 

företag borde använda  främmande  språk  i  sin  verksamhet.  I  rekommendationerna förordar 

kommissionen t.ex. att företag måste förverkliga mångsidiga språkstrategier och anställa människor 

som  pratar  olika  språk  som  modersmål.  Enligt  rekommendationerna  kan  mångspråkig 

kommunikation ge organisationer många nya möjligheter för utveckling av affärsverksamhet.  

 

I  länder  som  har  många  officiella  språk  är  diskussionen  om  flerspråkig  kommunikation  väldigt 

viktig. Enligt språklagen i Finland (Språklag 423/2003 [www]) har varje människa rätt att använda 

båda  officiella  språken,  finska  och  svenska,  hos  myndigheterna.  Syftet med  lagen  är  att  alla 

medborgare i Finland har möjlighet att leva livet likvärdigt oberoende vilketdera språk, finska eller 

svenska, är deras modersmål. I lagen (Språklag 2003, [www]) finns ett par intressanta punkter som 

har relevans när det gäller användning av sociala medier: 

 

• "En  tvåspråkig  myndighet  skall  betjäna  allmänheten  på  finska  och  svenska.  Myndigheten 

skall  både  i  sin  service  och  i  annan  verksamhet  utåt  visa  att  den  använder  båda  språken". 

(Språklag 423/2003, 23§ [www]) 

 

• "Information som statliga och kommunala myndigheter riktar till allmänheten skall ges på 

finska  och  svenska  i  tvåspråkiga  kommuner.  Det  behöriga  ministeriet  skall  se  till  att 

information  som  är  väsentlig  för  individens  liv,  hälsa  och  säkerhet  samt  för  egendom  och 

miljön ges på båda nationalspråken i hela landet". (Språklag 423/2003, 23§ [www]) 

 

• "En  tvåspråkig  myndighets  meddelanden,  kungörelser  och  anslag  samt  annan  information 

till allmänheten skall finnas på finska och svenska". (Språklag 423/2003, 32§ [www]) 

 

• "Att  utredningar,  beslut  eller  andra  liknande  texter  som  en  myndighet  utarbetat  publiceras 

medför  inte  att  de  behöver  översättas  som  sådana.  Myndigheten  skall  dock  se  till  att  både 

den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens behov av information tillgodoses". 

(Språklag 423/2003, 32§ [www]) 

 

Fast citaten av Finlands språklag säger att information som är essentiell för en persons liv måste ges 

överallt  i  Finland  på  både  finska  och  svenska,  är  det  svårt  att  definiera  vad  som  egentligen  är 

essentiell info. Ytterligare är det möjligt att väsentlig information sprids i hela landet till exempel 
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med  hjälp  av  mer  traditionella  kanaler  såsom  brev  eller  pressmeddelanden  och  sociala  medier 

används bara som kompletterande kommunikationsmedel. Därför anser jag att det är svårt att säga 

om statliga organisationer borde kommunicera i sociala medier på båda Finlands nationalspråk.  

 

3.4. Sociala medier och statliga myndigheter 

 

Statliga myndigheter är en del av statsförvaltningen och offentliga organ som har getts befogenhet 

och obligation att sköta vissa uppgifter på sina egna verksamhetsfält. Sådana myndigheter kan t.ex. 

vara  kommuner  och  andra  kommunala  organisationer,  församlingar,  olika  myndigheter  och 

anstalter,  ministerier,  domstolar,  kyrkostyrelsen  o.s.v.  En  statlig myndighet  kan  vara  en  enstaka 

tjänsteman  eller  bestå  av  många  ämbetsmän.  Myndigheters  uppgifter  definieras  i  lagar  och  dessa 

organisationer strävar inte efter att göra vinst. (Vuokko 2004:15) 

 

Kommunikationen  som  statsförvaltningen  och  dess  myndigheter  ägnar  sig  åt  i  olika 

kommunikationskanaler  syftar  till  att  stöda  demokrati,  säkra  medborgares  rättigheter  och  skapa 

förutsättningar  för  olika  samfunds  och  företags  verksamhet.  Sociala  medier  erbjuder  åt  statliga 

organisationer nya möjligheter att öka interaktionen med folk och göra organisationers egna tjänster 

effektivare. Ytterligare kan myndigheterna utnyttja sociala nätverk också för att dela ut information, 

bekanta  människor  med  organisationers  tjänster,  loda  medborgaropinioner  samt  förbättra 

förvaltningens  interna  kollaboration  och  interaktion.  (Statrådets  kansli  2010:  13,  23,  [www)  År 

2010  använde  t.ex.  nästan  hälften  av  svenska  myndigheter  sociala  medier  för  att  stöda  sin 

verksamhet (E-delegationen 2010:2, [www]). 

 

Numera  är  en  stor  del  av  medborgardiskussionen  på  gång  i  olika  nätforum,  vilket  kräver  att  den 

offentliga  förvaltningen  måste  ställa  sig  på  helt  nya  och  öppna  sätt  till  kommunikation  och 

interaktion. Sociala medier erbjuder statliga myndigheter möjligheter att nå allt fler människor med 

ett enda meddelande. Därför borde statliga organisationer glömma gammal enkelriktad informering 

och börja använda sociala medier för äkta samspel med folk. Ytterligare sprids information i sociala 

medier ofta snabbare och vidare än i konventionella massmedier och det är ingen som har kontroll 

över diskussionen. Ofta berättar människor även bristfällig eller felaktig information på nätet och då 

skulle det vara meningsfullt för statliga myndigheter att känna med sig diskussioner och rätta eller 

precisera fakta om det behövs. (Sauri 2013, [www])  

 

Sociala medier är ett varaktigt fenomen och därför måste statlig förvaltning inom kort delta i sociala 

internetdiskussioner  på  ett  eller  annat  sätt.  Om  statliga  organisationer  inte  är  med  i  diskussioner 
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som är på gång fjärmar de sig så småningom från medborgare, vilket kan leda till problem. (Sauri 

2013,  [www])  Enligt  Serrat  (2010:5,  [www])  har  den  statliga  förvaltningen  och  alla  dess  delar 

socialt ansvar att stöda ändringar i samhället och därför är det viktigt att myndigheter och alla andra 

statliga organisationer börjar använda sociala nätverk i sin verksamhet. 

 

När statliga myndigheter har interaktion med medborgare och andra intressentgrupper är det viktigt 

att  kommunikationen  är  öppen,  pålitlig,  objektiv  och  interaktiv (Statsrådets  kansli  2010:14, 

[www]). Eftersom en stor del av sociala mediers tjänster ligger utanför det egna landets och även 

EUs gränser, måste statliga organisationer ta bra hand om informationssäkerhet i tjänster som är i 

bruk (Kuntien verkkoviestintäohje 2010:37). 

 

Utöver allmän informering som myndigheterna gör i sociala medier är det också betydande för dem 

att marknadsföra och skapa relationer i nätets sociala omgivning. Med hjälp av sociala medier kan 

statliga  organisationer  visa  sina  intressentgrupper  hur  viktigt  arbete  de  gör.  De  viktigaste 

målgrupperna för en statlig myndighet när det gäller marknadsföring av själva organisationen och 

dess tjänster är följande enligt Vuokko (2004:32): 

 

• medborgare 

• potentiella invånare 

• arbetskraft 

• privata företag 

• turister 

• andra statliga organisationer 

• beslutsfattare 

• massmedier 

• andra organisationer i samma område. 

 

Trots  de  fördelar  som  sociala  medier  ger  till  både  privata  och  offentliga  organisationer  samt 

internets betydelse for kommunikation och näringsverksamhet använder bara 44 procent av statliga 

organisationer  sociala  medier  (se  figur  3  på  sidan  15).  Många  offentliga  organisationer  anser  att 

användning  av  sociala  medier  är  för  riskabelt  och  kräver  för  mycket  resurser.  Organisationer  är 

också  rädda  för  att  de  ska  ge  ut  någonting  som  kommer  att  skada  organisationens  rykte  (Benady 

2013, [www]). Det är begripligt att statliga myndigheter har en sådan synpunkt på sociala medier, 

eftersom information sprids snabbt på nätet. Jag antar ändå också att dessa organisationer är ovilliga 

att använda sociala nätverk för de vet inte tillräckligt om hur de nya kanalerna borde användas.  
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3.4.1. Strategier för sociala medier 

 

Statliga myndigheter kan använda olika strategier när de kommunicerar i sociala medier. Dessa tre 

strategier är enligt Mergel (2010:7 [www]) följande: 

 

• push strategy 

• pull strategy 

• networking strategy. 

 

Push strategy är en strategi där sociala medier anses som ytterligare kommunikationskanaler. Enligt 

denna  strategi  används  sociala  medier  för  att  vidga existerande  kommunikationssätt.  En 

organisation  kan  t.ex.  skapa  en  Facebook-profil  där  all  kommentering  är  avspärrad  och  mediet 

används  bara  för  att  berätta  om  publicerade  pressmeddelanden.  Organisationer  som  använder  den 

här  strategin  kan  förmedla  information  i  sociala  medier  men  interaktion  med  intressentgrupper  är 

liten. (Mergel 2010:7 [www]) 

 

Pull strategy i sociala medier baserar sig däremot på organisationers vilja att leda internetanvändare 

till  dess  webbsidor.  Enligt  denna  strategi  vill  statliga  organisationer  samla  in  och  kontrollera 

information på sina webbsidor och sociala medier används bara för att locka allmänheten till en och 

samma plats. Myndigheter som nyttiggör den här strategin publicerar t.ex. i Facebook länkar som 

kan  leda  till  organisationens  nyhetsarkiv.  Eftersom  Facebook  och  Twitter  tjänar  i  denna  strategi 

mest som trafikförare till organisationens egna webbsidor är interaktion mellan organisationen och 

internetanvändare för det mesta knapp. (Mergel 2010:7 [www]) 

 

Det  tredje  och  mest  interaktiva  tillvägagångssättet  för  statliga  organisationer  i  sociala  medier  är 

networking strategy. Syftet med användning av denna strategi är inte bara att publicera information 

utan också att skapa relationer till andra myndigheter samt privata företag och människor med hjälp 

av  sociala  medier.  Myndigheter  och  anstalter som  följer  den  här  strategin  använder  olika  sociala 

internettjänster  för  att  skapa  växelverkan  och  för  att  kunna  diskutera  och  svara  på  medborgares 

frågor på nätet. Ofta följer organisationer som verkställer networking strategy också noggrant andra 

sociala  medier  för  att  kunna  inse  saker  som  har  relevans  för  organisationens  egen  verksamhet. 

(Mergel 2010:7 [www]) 
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Mergels tre strategier är inte fristående utan myndigheter kan använda alla tre samtidigt. En statlig 

myndighet  kan  t.ex.  skapa  ett  Facebook-konto  där  den  publicerar  information  och  länkar  till 

webbsidor samt diskuterar med folk om ärenden av olika slag. Jag anser att den allra bästa strategin 

är  just  att  kombinera  alla  tre  ovannämnda  funktionssätten  och  betjäna  människor  så  bra  som 

möjligt. 

 

3.4.2. Finska myndigheter i sociala medier 

 

Trots  sociala  mediers  popularitet  samlar  den  offentliga  förvaltningens  egna  diskussionsforum  inte 

många  deltagare.  På  grund  av  detta,  om  statliga  myndigheter  vill  väcka  diskussion,  måste  de 

marknadsföra sina sociala kanaler mer aktivt än idag (Statrådets kansli 2010:34, [www]). Jag tror 

ändå att statligamyndigheter bör i stället för kraftigare marknadsföring delta i diskussioner i kanaler 

och nätforum, såsom t.ex. Suomi24.fi, där människor redan är.  

 

Fast sociala mediers betydelse har igenkänts också av den offentliga sektorn har Finlands statliga 

myndigheters  försök  att  agera  i  sociala  medier  hittills  varit  svaga  enligt  Helsingfors  biträdande 

stadsdirektör Pekka Sauri (2013, [www]). I sin tidningsartikel i Helsingin Sanomat berättar Sauri att 

den statliga förvaltningen inte har någon bra uppfattning om sociala mediers verksamhetsprinciper, 

eftersom  en  del  av  organisationerna  använder  t.ex.  Facebook  och Twitter  som  vanliga 

distributionskanaler  för  pressmeddelanden.  I  stället  betonar  Sauri  att  statliga  myndigheter  borde 

vara genuint närvarande i sociala medier samt svara på frågor och reagera på kommentarer.  

 

När statliga myndigheter i Finland använder sociala medier kan de inte kommunicera helt enligt sin 

egen  vilja,  eftersom  det  finns  många  författningar  som  behandlar  statsförvaltningens 

kommunikation.  Med  hjälp  av  dessa  regler  säkerställs  att  alla  medborgare  behandlas  jämlikt  och 

rättvist.  Författningar som  behandlar  statsförvaltningens  kommunikation  i  Finland  är  följande 

(Statrådets kansli 2010:28 [www]): 
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• Finlands grundlag (731/1999) 

• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

• Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 

(1030/1999) och senare ändringar till förordningen, särskilt (380/2002) 

• Förvaltningslagen (434/2003) 

• Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 

• Personuppgiftslagen (523/1999) 

• Språklagen (423/2003) 

• Samiska språklagen (1086/2003) 

• Upphovsrättsrättslagen (404/1961) 

• Lagen om likabehandling (21/2004) 

• Lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 

Dessa lagar är riktigt relevanta när det gäller användning av sociala medier i statliga organisationer.  

Lagarna tar på många sätt ställning till hur myndigheterna bör kommunicera för att medborgare får 

all  information  om  viktiga  ärenden  i  samhället.  Ytterligare  har  man  skrivit  ner  i  lagarna  t.ex.  hur 

människornas personuppgifter måste hanteras av myndigheterna.  

Utöver Språklagen som  behandlades  redan  i  avsnitt  3.2.2.  definierar  t.ex. Förordning  om 

offentlighet  och  god  informationshantering  i  myndigheternas  verksamhet (1999  [www])  när  och 

vem som har  rättighet  att  få  information  om  myndigheternas  verksamhet  och  hur  myndigheterna 

borde befrämja likvärdigheten. Eftersom dessa lagar handlar om myndigheternas kommunikation på 

det hela taget, borde de också tas i beaktande i myndigheternas verksamhet i sociala medier. För att 

kommunikationen  i  sociala  medier  inte  äventyrar  medborgarnas  datasäkerhet  eller  tillgång  till 

information,  är  det  ytterst  viktigt  att  personaler  på myndigheterna  känner  åtminstone 

huvudpunkterna i de ovannämnda lagarna och förordningarna.  
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4. Analys och resultat 

 

Materialet som  jag  analyserar består  av fyra  olika  kommunikations- och  trafikmyndigheters 

kommunikationskanaler  i sociala  medier. Eftersom  organisationerna  använder ett varierande  antal 

sociala  medier, har  jag  inte  analyserat  alla  av  dem. Som forskningsobjekt har jag sålunda  valt 

sådana kanaler i sociala medier som jag anser vara mest representativa för varje organisation. För 

att kunna se skillnader mellan användningen av Facebook och Twitter har jag emellertid analyserat 

åtminstone en Facebook- och en Twitter-sida av alla fyra organisationer. 

 

I  det  här  kapitlet  redogör  jag  för  hur  de  fyra  myndigheterna  utnyttjar  sociala  medier  i extern 

kommunikation  och  vilka  de  största  skillnaderna  i  användningen  av  sociala  medier  mellan 

myndigheterna är. 

 

4.1. Kommunikationsverket i Facebook och Twitter 

 

Kommunikationsverket  är  en  av  de  statliga myndigheterna  i  Finland och verkar  inom 

Kommunikationsministeriets  förvaltningsområde. Verkets  uppgift  är  att  övervaka  och  bidra till 

kommunikationsmarknaden  och -tjänsterna  så  att  näringsliv  och  medborgare  kan  ha  nytta  av 

fungerande  kommunikationsmedel  både  i  privat- och  affärsliv. Myndigheten ser  till att  alla  i 

Finland  har  åtkomst  till  välfungerande  kommunikationsförbindelser  och  kan  använda  dem  tryggt. 

(www.kommunikationverket.fi [www]) 

 

Ett av  Kommunikationsverkets  mål  är  att  trygga  ställning  och  rättigheter  för  dem som  använder 

kommunikationstjänster.  Detta  äger  rum  när  verket  säkerställer  att  samhället,  företag  och  andra 

organisationer samt vanliga människor har tillgång till (Kommunikationsverkets webbsida [www]): 

 

• skyddade och snabba telekommunikationsförbindelser 

• effektfulla kommunikationsmarknader 

• radiofrekvenser som används effektivt 

• telefonnummer och andra koder 

• kommunikationstjänster som är av god kvalitet och kan användas till rimligt pris 

• mångsidiga elektroniska medietjänster 

• objektiv  information  om  olika  kommunikationstjänster  när  det  gäller  deras  utveckling, 

prissättning och kvalitet. 
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Ytterligare  uppehåller Kommunikationsverket en lägesbild av  de  elektroniska 

kommunikationsnätens funktion och informationssäkerhet. Myndigheten informerar också om den 

lägger  märke  till  hot  som  kan  utsätta  samhällets  informationssäkerhet för  fara. 

Kommunikationsverket övervakar  också  innehållet och  reklamerna i  tv- och  radioprogram  samt 

säkerställer att alla  finländare  kan  använda  telefoni-,  bredbands- och  posttjänster såsom det har 

konstituerats i lagen. (Kommunikationsverkets webbsida [www]) 

 

För närvarande använder Kommunikationsverket två sociala medier: Facebook och Twitter.  Båda 

medierna används av den nationella informationssäkerhetsmyndigheten Cybersäkerhetscentret som 

är en  underavdelning  till Kommunikationsverket. Fram  till  slutet  av  2013  hade 

Cybersäkerhetscentret namnet CERT-FI. Materialet som jag analyserar har det gamla namnet, och 

därför hänvisar jag till CERT-FI, inte det nuvarande namnet Cybersäkerhetscentret. 

 

4.1.1. Allmän översikt 

 

CERT-FI har  varit  med  i  sociala  medier  under en överraskande  lång tid.  

Informationssäkerhetsavdelningen publicerade de första meddelandena på sin Facebook-sida den 11 

september 2009. Trots att slutet av 2000-talet verkar ha varit alldeles nyss, är det intressant att lägga 

märke till hur CERT-FI:s Facebook-sida grundades redan åren innan informationssäkerhet blev ett 

hett  ämne  i  världen. Därför  anser  jag  CERT-FI:s  Facebook-sida vara ett  bra  exempel  på hur de 

statliga  myndigheterna  kan  vara  före  sin  tid  och  närvarande  just i  det  stället  där folk egentligen 

befinner sig och kommunicerar. CERT-FI:s första Twitter-meddelande kom däremot ut ett halvt år 

senare, den 9 februari 2010. 

 

Numera har CERT-FI 3086 gillare i Facebook, och den gillar själv 41 sidor, som ägs mest av andra 

organisationer  som också arbetar  med  datasäkerhet  och -skydd.  Bland  de  organisationer som 

CERT-FI  följer  i Facebook  finns bl.a.  teleoperatörer,  polisen, andra  myndigheter samt 

informationssäkerhetsföretag och -föreningar. Inom undersökningsperioden delade CERT-FI också 

ut  dessa aktörers (se  bild  1) innehåll  i sin Facebook-sida,  vilket  enligt  min  åsikt  visar  att 

myndigheten vill erbjuda  sina  följare data som  har  skapats  av  olika  aktörer  och  som  således  har 

behandlats med litet olika synvinklar.  
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Bild 1. Innehåll som CERT-FI har delat ut i Facebook den 31 oktober 2013. 

 

I  Twitter följs CERT-FI  av  3058 användare,  vilket  är  ungefär  lika många som  i  Facebook. Själv 

följer  CERT-FI  i Twitter däremot 128  användare,  vilket är tre  gånger  mer  än  i Facebook. Utöver 

organisationer  som  arbetar  med  informationssäkerhet är CERT-FI intresserad  i  Twitter också av 

väldigt  många andra  aktörer.  Bland  dessa är  t.ex. privatpersoner som  jobbar  med  att  säkra 

människornas datasäkerhet  på  nätet eller som på  något  annat  sätt  är  viktiga  i 

informationssäkerhetssektorn.  Detta  extensiva  nätverk  hjälper  CERT-FI  att  hitta  mångsidig 

information i Twitter, och således kan avdelningen kommunicera på ett heltäckande sätt om olika 

ämnen  som  är  relaterade till dess  egen verksamhet  men  är  skapade av  andra liksinnade 

organisationer  och  privatpersoner. Av de  fyra  organisationerna  som  är  med  i  min  undersökning 

följer CERT-FI suveränt mest andra användare i Twitter. Det svenska Trafikverket hamnar i denna 

jämförelse i  andra plats  med  bara  39 följare  som  det  följer vilket  visar  att CERT-FI:s  nätverk  är 

mycket mer omfattande än de andra myndigheternas. Ett brett nätverk betyder inte automatiskt att 

CERT-FI:s  verksamhet  i Twitter  skulle  vara  bättre  än  de  andra  organisationernas,  men  genom  ett 

förhållande  till  en  stor  grupp  andra  aktörer  med  samma  intressen  får  organisationen  ändå  ett  mer 

heltäckande  perspektiv  på  sin  verksamhet. När  CERT-FI  följer  vad  de  andra  aktörerna 

kommunicerar och publicerar i Twitter, växer verkets förtåelse för de händelser som t.ex. kan hota 

medborgarnas datasäkerhet.	  

 

De två sociala medierna som CERT-FI använder verkar ha väldigt blandat innehåll. Båda kanalerna 

erbjuder läsare konsumentkunskap om informationssäkerhet och vad som hotar den. När Facebook- 

och  Twitter-sidor  jämförs  med  varandra, är  det svårt  att avgöra vem  dessa  sidor och  information 

som fanns på dem är syftade till. Det finns mer än hälften så många inlägg på CERT-FI:s Twitter-

sida  som  på  dess Facebook-sida, men  det  är  inte  klart  varför  visst innehåll  är  publicerat på  båda 

sidorna och några bara i en av dessa kanaler. Först hade jag den åsikten att Facebook-sidan var mer 
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riktad till vanliga människor, eftersom på sidan finns det många anvisningar (se exempel på bild 2), 

som  ger råd om hur  privatpersoner  kan  använda  internet tryggt.  Sedan  hittade  jag ändå på 

Facebook-sidan flera  inlägg som uppenbarligen är avsedda  för andra  organisationer  och 

myndigheter  (se  exempel  på  bild  3). På sin  Twitter-sida  har  CERT-FI  också  många  meddelanden 

som klart syftar antingen till konsumenter eller till andra organisationer, och därför är det väldigt 

svårt att säga vilka de målgrupperna för båda sidorna är. 

 

 

Bild  2.  Exempel  på  CERT-FI:s  Facebook-inlägg som  är  riktade  till konsumenter. Inlägget 

publicerades den 11 december 2013. 

 

 

Bild  3.  Exempel  på  CERT-FI:s  Facebook  inlägg  som  är  riktade  till organisationer  och  andra 

myndigheter. Inlägget publicerades den 30 november 2013. 
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När  det  gäller  användning  av  olika  strategier  i  sociala  medier, anser  jag  att  CERT-FI  utnyttjade i 

någon  mån alla tre  Mergels strategier  (se  avsnitt  3.4.1.). I  Facebook  använde 

informationssäkerhetsavdelningen allra  tydligast pull  strategy. I överenstämmelse  med  strategin 

publicerade CERT-FI i sina  sociala  medier mycket korta beskrivande  texter med länkar som  för 

användaren till organisationens egen webbsida där det egentliga innehållet är. Under fyra månader 

publicerade CERT-FI på  sin Facebook-sida  sammanlagt  18  inlägg  med länkar  till  sin egen 

webbsida, vilket enligt min åsikt är ett ganska stort antal, eftersom det totala antalet inlägg under 

samma tidsperiod var endast 33. CERT-FI använde också litet push strategy i Facebook, eftersom 

den  lyftade fram  innehåll  av  många  slag och  utnyttjade tjänsten  som  en  ytterligare 

publiceringskanal.  Ytterligare  upptäckte  jag  också några  få  tecken  på utförandet av networking 

strategy på  CERT-FI:s  Facebook-sida. På  Facebook-sidan  frågade CERT-FI  t.ex. sina gillare  hur 

avdelningen borde arbeta i framtiden och vad intressentgrupper egentligen väntar sig från CERT-FI. 

Detta uppmuntrade andra användare  att  kommentera  inläggen, och  således  vara  i  interaktion  med 

informationsavdelningens personal.  

 

I Twitter utnyttjar CERT-FI networking strategy mycket tydligare än i Facebook, fast tecken av de 

två andra strategierna kan också hittas i myndighetens Twitter-sida. I förhållande till Facebook har 

CERT-FI i Twitter ungefär samma antal gillare, eller följare som de kallas för i Twitter, men som 

jag redan nämnde ovan, följer CERT-FI själv många fler andra användare i Twitter än i Facebook. 

Tack  vare  det  har  CERT-FI  skapat  i  Twitter  ett  brett  nätverk  som också  stödjer  användningen av 

både pull- och push strategies. CERT-FI har publicerat också i Twitter väldigt många meddelanden 

som för användaren vidare till CERT-FI:s egen webbsida. Användningen av pull strategy är ändå 

inte så  påfallande på  CERT-FI:s  Twitter-sida,  eftersom myndigheten använder push strategy mer 

här än  i Facebook. Detta betyder att  informationssäkerhetsavdelningen  erbjuder i  Twitter mycket 

oftare  än  i Facebook  korta  meddelanden  som  gör  reklam  för de saker  som  CERT-FI  eller 

Kommunikationsverket har gjort eller publicerat. Alla tre strategier är i alla fall i bruk i CERT-FI:s 

Twitter-sida, och  tidvis  var  det  ganska  svårt  att  definiera  vilken  strategi som hade  tillämpats.  Det 

finns  t.ex. många Twitter-meddelanden  där  CERT-FI  på  något  vis använder  Twitter  bara  som 

ytterligare kommunikationskanal (push strategy) men samtidigt för inläggen läsaren till CERT-FI:s 

egen webbsida för att denna kan lära sig mer om ett visst ämne (pull strategy). 

 

4.1.2. Frekvens av kommunikation 

 

När det gäller frekvens av kommunikationen på CERT-FI:s Facebook- och Twitter-sidor, finns det 

en  stor  skillnad mellan kanalerna.  Under  tidsperioden  från den 1 september 2013 till den 31 
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december 2013 publicerades 33  inlägg på  Facebook-sidan, medan  antalet meddelanden  i  Twitter 

under samma tidsperiod var mer än dubbelt, 78 inlägg.  

 

Om jag analyserar antalet inlägg i Facebook litet grundligare, kan vi se att CERT-FI i genomsnitt 

har publicerat 8,25 meddelanden i månaden, vilket innebär att det motsvarande antalet i veckan är 

1,94. I Twitter har CERT-FI däremot varit mer aktiv och summan av publicerade meddelanden är 

19,5 i månaden och 4,6 i veckan. CERT-FI har alltså givit ut i Twitter nästan ett meddelande varje 

vardag. När  dessa siffror jämförs  med  Johnsons  undersökningsresultat (se  figurerna 5  och  6 på 

sidorna 20 och 21) lägger jag märke till att CERT-FI kommunicerar i sociala medier mer sällan än 

största  delen  av  organisationer  som  var med  i undersökningen. Även fast  kommunikationen på 

Facebook-sidan inte äger rum dagligen eller 5–10 gånger i veckan, liksom Rezab (se avsnitt 3.3.1.) 

rekommenderar, anser jag att det ändå finns tillräckligt med publicerade meddelanden för att hålla 

CERT-FI:s sida aktiv och uppdaterad.  

 

Av de inlägg som finns på CERT-FI:s Facebook-sida var alla publicerade av själva organisationen. 

Detta betyder att ingen av de personerna eller organisationerna som följer CERT-FI:s verksamhet i 

Facebook  hade öppnat  en  diskussion  på myndighetens Facebook-sida. Följarna har  visst 

kommenterat på CERT-FI:s inlägg, men de har inte startat nya diskussioner i form av en fråga eller 

feedback. Visst är det också möjligt att följarna har skickat meddelanden till Facebook-sidan men 

CERT-FI har inte publicerat dem efter förhandsgranskningen. I Twitter har CERT-FI däremot tagit 

emot meddelanden från andra användare 13 gånger under forskningsperioden.  

 

En del av meddelanden och innehåll som är framme på CERT-FI:s Facebook- och Twitter-sidor har 

skapats av andra användare. Det här betyder att CERT-FI har märkt intressant information i någon 

annans kanal och har därför velat förmedla insikter vidare. Sådana här meddelanden, som CERT-FI 

har  delat  vidare  från  andra  användares  kanaler, finns  på CERT-FI:s  Facebook-sida 15  stycken, 

vilket är nästan hälften av alla inlägg. I Twitter har CERT-FI delat ut andras information också 15 

gånger under fyra månader.  

 

4.1.3. Interaktion 

 

CERT-FI:s  växelverkan  med  sina intressentgrupper i  sociala  medier  kan  tolkas  från  många  olika 

synvinklar, eftersom det finns åtskilliga faktorer som påverkar vad interaktion i ett socialt medium 

kan  ses bestå av. Som det  har sagts  redan  tidigare  har  CERT-FI  lyckats  skapa  ett  brett  nätverk i 

både Facebook och Twitter, och därför har informationsavdelningen åtminstone en bra grund till att 
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skapa fruktbara diskussioner med andra internetanvändare. Visserligen är mängdeninteraktion inte 

nödvändigtvis beroende av antalet debattörer, men en större grupp av människor kan ha mer olika 

synpunkter och således kan det finnas mer interaktion. 

 

I Facebook har CERT-FI inte lyckats alstra speciellt mycket diskussion, fast den har en ganska stor 

gillargrupp. Detta kan bero t.ex. på att största delen av avdelningens meddelanden inte är tilltalande, 

utan de snarare bara konstaterar på ett enkelriktat sätt hur saker är (se bild 4). Ändå har CERT-FI 

fått under  fyra  månader minst en  kommentar,  en  vidareutdelning  eller en gillande på  alla sina 

inlägg. Meddelandet som hade kommenterats mest under forskningsperioden fick sju kommentarer, 

vilket inte är mycket enligt min åsikt. Det som likväl är ännu mer påfallande är att CERT-FI inte 

alls har  deltagit  i  diskussionerna omkring sina meddelanden. Till  största  delen  verkar  det  så  att 

CERT-FI skjuter ut ett informerande meddelande, men den diskuterar inte om ifrågavarande ämnet 

med sina gillare, och då bildas inte interkation mellan myndigheten och sina följare. 

 

Antalet kommentarer på CERT-FI:s Facebook-inlägg berättar inte hela sanningen om hur interkativ 

Facebook-kanalen  är utan  det  finns  också  andra  fingervisningar  om  växelverkan. T.ex. antalet 

gånger  som  andra  användare  har  gillat  CERT-FI:s  inlägg  eller antalet av gånger CERT-FI:s 

meddelanden har  delats vidare visar  också  interaktion  mellan  myndigheten  och  andra  användare. 

Ändå har det allra populäraste inlägget gillats av bara 28 och delats ut av 19 användare, vilket visar 

hur  litet  interaktion  CERT-FI  egentligen  har  i Facebook  med  sina gillare,  som finns  sammanlagt 

3085 stycken. 

  

 

Bild 4. CERT-FI:s konstaterande meddelande som publicerades den 1 november 2013. 
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På CERT-FI:s  Facebook-sida  finns  inga  meddelanden,  d.v.s.  frågor  eller  andra 

diskussionsöppningar, som informationssäkerhetsmyndighetens följare skulle ha publicerat. Jag vet 

inte  om  CERT-FI  har  förhindrat  andra  användare  att skriva meddelanden  på  sin sida  eller om 

CERT-FI:s  gillare bara inte har något intresse för att ställa  frågor  till  myndigheten. Avsaknad  av 

andras inlägg visar i alla fall att interaktionen på CERT-FI:s Facebook-sida är i sin helhet verkligen 

ringa. Således erbjuder sidan andra Facebook-användare bara rutten till information men den skapar 

inte diskussion mellan  myndigheten  och andra  internetanvändare. Om  CERT-FI  förhindrar 

medvetet  andra  användare  att  publicera  meddelanden  på  sin Facebook-sida, avstyr  myndigheten 

medborgares  försök  att  vara  i  interaktionen med  den.  Detta  kan så  småningom påverka negativt 

andra Facebook-användarnas uppfattning om myndighetens tillgänglighet. 

 

På  CERT-FI:s  Twitter-sida finns  det litet  mer interaktion  än  i  myndighetens  Facebook-kanal, fast 

man  inte  kan  skryta  med  situationen  här  heller. Innehållet  på  CERT-FI:s  Twitter-sida  består 

huvudsakligen  av  enkelriktade  meddelanden  som  för  läsaren  till  myndighetens  egen  webbsida. 

Bland dessa meddelanden finns ändå ett par frågor och kommentarer från andra användare. Fast det 

finns  färre diskussioner omkring  CERT-FI:s  meddelanden  i Twitter  än i Facebook, har 

informationssäkerhetsmyndigheten själv tagit del  i  diskussioner oftare i Twitter än  i Facebook. 

CERT-FI:s  Twitter-meddelanden  lider  i  alla  fall  av samma  problem  som  sina inlägg  i Facebook. 

Meddelanden är formade på det viset att de inte väcker diskussion eller uppmuntrar användaren att 

kommentera dem.  Sakerna  bara  rapporteras  på ett väldigt  tjänstemannamässigt sätt,  vilket inte 

inspirerar andra användare till att kommentera.   

 

När  jag  betraktar  CERT-FI:s  verksamhet  i  Facebook  och  Twitter  i  förhållande  till  Kaplans 

klassificering av sociala medier (se avsnitt 2.1.), lägger jag märke till att CERT-FI inte avslöjar så 

mycket  om sig  själv  som man  skulle  kunna  förutsätta  enligt  teorin.  I  sin  klassificering  placerar 

Kaplan  Facebook  inom  de  sociala  medierna  där  användaren  framställer  sig  öppet  till  andra 

användare och berättar personliga saker. När det gäller CERT-FI:s agerande i Facebook, gäller detta 

inte,  eftersom  myndigheten  inte  släpper  andra  användare att se  t.ex.  hurdana  människor  de som 

jobbar i CERT-FI är, utan man får bara information om organisationens verksamhet som gäller dess 

officiella uppgifter. Detta kan även förminska interaktionen på CERT-FI:s Facebook-sida, eftersom 

andra  användare  inte ser den  mänskliga  sidan bakom  alla CERT-FI:s  meddelanden. Ytterligare 

undertecknar CERT-FI:s personal aldrig myndighetens meddelanden i Facebook eller Twitter med 

sina egna namn,  vilket kan i  sin tur vidarepåverka  hur  tillgänglig eller  snarare  svårtillgänglig 

myndigheten ses vara.  
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4.1.4. Mångspråkighet 

 

Kommunikationsverkets informationsäkerhetsavdelning CERT-FI  använder  olika  språk mycket 

sällan i sina sociala medier. För det mesta kommunicerar avdelningen med sina intressentgrupper 

på finska i både Facebook och Twitter, fast engelskan och svenskan används också ett par gånger. 

Sammanlagt har CERT-FI själv skrivit bara två meddelanden på svenska och tre på engelska i sina 

sociala medier under forskningsperioden. Detta är inte ett stort antal, eftersom den totala mängden 

av meddelanden är 110, när båda två kanaler tas i beaktande. 

 

I Facebook har CERT-FI själv kommunicerat på andra språk än finska bara en gång. Avdelningen 

har  nämligen publicerat  ett  svenskspråkigt meddelande (se  bild  5) den 16  september  2013,  men 

engelskspråkiga meddelanden  finns  inte  alls.  Härtill  har CERT-FI  ändå  delat  vidare fem gånger 

andra användares meddelanden som är på främmande språk. Av dessa vidareutdelade meddelanden 

är ett på svenska och de fyra andra på engelska. 

 

 

Bild  5.  CERT-FI:s  enda  Facebook-meddelande  på  svenska. Meddelanden  publicerades  den  16 

september 2013. 

 

I Twitter har  CERT-FI  varit  en  aning mer  aktiv än  i Facebook, när  det  gäller  att själv skriva på 

främmande  språk. Myndigheten har  givit  ut i  Facebook sammanlagt  fyra meddelanden på 

främmande  språk, varav  ett  är  på  svenska  och  tre på  engelska.    Den  största  skillnaden  i 

användningen av främmande språk i Facebook och Twitter kommer likväl fram när jag jämför med 

varandra mängder av vidareutdelade innehåll som är på andra språk än finska. I Twitter har CERT-

FI förmedlat tolv meddelanden som är skrivna på främmande språk, vilket är tre gånger mer än i 

Facebook. Av  dessa förmedlade  meddelanden var  elva på  engelska  och  bara  ett på  svenska.  
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Ytterligare  har  CERT-FI  fått bara  en fråga  från  andra  internetanvändare på  fråmmande  språk 

(engelska) genom sina sociala medier. 

 

De  ovannämda  sifrorna  visar  att  CERT-FI  inte  själv  kommunicerar  aktivt  på  främmande språk i 

sociala medier, men avdelningen förmedlade ändå tidvis andra användares innehåll som inte är på 

finska. Eftersom största  delen  av de publicerade meddelandena är  på finska,  är  CERT-FI:s  båda 

kanalerna tydligen riktade  till finskspråkiga  kunder  och  andra  intressentgrupper. Istället är 

avsaknaden av svenska språket förundransvärt, eftersom många paragrafer i Finlands språklag (se 

sidan 22)  förpliktigar de finska  myndigheterna till att  betjäna  allmänheten  på  finska  och  svenska 

samt regelerar att  myndighetens  meddelanden  och annan  information  måste  finnas  på  båda 

officiella språken. Fast  CERT-FI:s  kunder  skulle  kunna hitta  nästan  all  samma  information  på 

finska  och  på  svenska  på  myndighetens  webbsidor,  är  det  inte  jämlikt  bemötande  att  endast den 

finskspråkiga befolkningen får viktig information om informationssäkerhet genom sociala medier, 

medan  svenskspråkiga medborgare inte  alls tas  i  beaktande  i Facebook och  Twitter. Känslan  av 

olikvärdig behandling förstärks av iakttagelsen att de båda CERT-FI:s svenskspråkiga meddelanden 

har  publicerats  tre  dagar  senare  är sina finskspråkiga  versioner.  Denna  tidskillnad  skulle  inte 

nödvändigtvis vara så avgörande om CERT-FI:s meddelanden inte innehöll viktig information om 

att alla finländares, inte bara finskspråkiga medborgares, datasäkerhet är hotad.  

 

Att CERT-FI inte använder mycket svenska när den kommunicerar i sociala medier var inte en stor 

överraskning för mig. Jag anser med stöd av mina egna observationer och erfarenheter att många 

organisationer inte betraktar sociala medier som passande kanaler för officiell kommunikation och 

näringsverksamhet,  utan  Facebook  och  Twitter uppfattas ofta bara  som  ytterligare,  litet  onödiga 

kanaler, som  organisationer  på  sätt  och  vis är tvugna  att  använda. På  grund  av  detta  prioriterar 

myndigheter mer  traditionella  kommunikationskanaler,  såsom  webbsidor eller  pressmeddelanden, 

där den officiella kommunikationen äger rum. Och eftersom myndigheterna vill översätta endast de 

essentiella dokumenten  och  meddelandena  till svenska, finns översättningar endast på 

organisationers webbsidor, och sociala medier glöms nästan fullständigt bort. Det är också möjligt 

att svenskan används ytterst litet i CERT-FI:s sociala medier, eftersom avdelningens personal inte 

har tillräckliga kunskaper i svenska språket. Brist på kunskaper skulle ändå inte få vara ett svepskäl 

varför  svenskspråkiga  medborgare inte  får samma  information  i  sociala  medier  som  den 

finskspråkiga befolkningen.  

 

CERT-FI var i alla fall den mest aktiva myndigheten när det gäller att förmedla meddelanden till 

sina  följare på  främmade  språk. Sammanlagt  publicerade eller  vidareutdelade  CERT-FI 
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meddelanden eller innehåll på främmade språk 22 gånger, medan de andra verkens respektive antal 

var noll (Post- och telestyrelsen), ett (det finska Trafikverket) och noll (det svenska Trafikverket). 

Detta  visar  tydligt att  CERT-FI  följer  mer  aktivt  än  de  andra  myndigheterna  vad de  utländska 

aktörerna gör och vad de publicerar. 

 

4.2.  Post- och telestyrelsen i Facebook och Twitter 

 

Post- och telestyrelsen eller PTS är den svenska myndigheten som håller uppsikt över elektronisk 

kommunikation (telekommunkationer, it, radio) och post i Sverige. Myndighetens vision är att alla i 

Sverige skulle ha tillgång till bra telefoni- och bredbandsförbindelse samt posttjänster. PTS verkar 

under  Näringsdepartementet  och tar  hand  om likadana  uppgifter  med  det  finska 

Kommunikationsverket. (Post- och telestyrelsen [www]) 

Post- och telestyrelsen syftar till att kommunikationsmarknader fungerar, vilket innebär att det finns 

hållbar  kunkurrens  mellan  aktörerna  och  att  de  erbjuder kommunikationstjänster  av  många  slag. 

Ytterligare strävar PTS efter att radiofrekvenser och olika nummer används på ett effektivt sätt och 

att all kommunikation är säker. (Post- och telestyrelsen [www]) 

 

När  Post- och  telestyrelsen  kommunicerar  med sina intressentgrupper  använder  den  också  sociala 

medier.  Myndigheten  har  endast två sidor i  sociala  medier,  en sida  i  både Facebook  och  Twitter. 

Jämfört med Kommunikationsverkets CERT-FI-underavdelning agerar PTS i Facebook och Twitter 

bara genom organisationens huvudnamn. Detta menar att verkets sidor kan hittas i båda tjänsterna 

med namnet Post- och telestyrelsen eller kort PTS. (Post- och telestyrelsen [www])   

 

4.2.1. Allmän översikt 

 

Post- och telestyrelsens Facebook-sida öppnades den 27 mars 2012 och Twitter togs i bruk nästan 

två är tidigare den 3 juni 2010. Jämförd med Kommunikationsverkets CERT-FI öppnade PTS sin 

Facebook-sida relativt sent, eftersom CERT-FI var i Facebook redan år 2009. Numera verkar PTS 

vara ganska aktiv i bade Facebook och Twitter fast den inte har ett stort antal gillare, eller följare 

med  andra  ord,  i  ingendera  av kanalerna. I Twitter har  myndigheten 873  följare  men  i Facebook 

finns  det  bara  273  användare  som  är  intresserade av  vad  PTS  vill  berätta.  I Facebook  har  PTS 

tydligen det minsta antalet gillare av de fyra myndigheterna men i Twitter hamnar den i andra plats 

efter CERT-FI.  
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Ytterligare följer PTS själv knappast inga andra användare i Facebook och Twitter. I Facebook ser 

PTS ännu på 9 andra användare men på Twitter finns det ingen person eller organisation som Post- 

och telestyrelsen följer. Detta är naturligtvis också en stark signal om hurdan strategi ämbetsverket 

verkställer i sociala medier. PTS:s strategi i sociala medier är tydligen inte att skapa nätverk och få 

nya relationer. Bland de organisationer som PTS följer i Facebook är väldigt många andra statliga 

myndigheter. De flesta utnyttjar sociala mediers möljligheter också i Twitter och därför känns det 

litet ologiskt att PTS inte följer dem på båda tjänsterna. 

 

Facebook och Twitter har väldigt olika funktioner i Post- och telestyrelsens verksamhet. Även fast 

myndigheten  har  delat vissa  innehåll i  båda  kanalerna, är  informationen  publicerad på 

myndighetens  Facebook-sida tydligt  anpassad  för  vanliga  människor  som  är  t.ex.  intresserade  av 

bredband- och  mobilpriser  eller  stormar  som möjligen  kan  slå sönder  kommunikationsnäten.  I 

Twitter har PTS däremot publicerat samma meddelanden som är också i Facebook, men härtill har 

myndigheten skrivit i Twitter meddelanden som har starkare förbindelser till ämbetsverkets dagliga 

verksamhet. PTS har nämligen publicerat i Twitter meddelanden där den berättar hur verket reglerar 

telefonimarknader  (se  bild  5)  eller  att  myndigheten  vill anställa  ny personal (se  bild  6). 

Meddelandena av dessa slag finns inte alls på Facebook-sidan. I sin helhet är PTS:s Twitter-sida en 

mycket mångsidig kombination av många slags meddelanden, medan myndigheten koncentrerar sig 

i Facebook tydligt på information som har relevans för vanliga människor. 

 

 

Bild  5. Ett  meddelande  som  är riktat  till  andra  organisationer. Meddelandet  publicerades  den  24 

oktober 2013. 

 

 

 Bild 6. Ett meddelande som är riktat till arbetssökande. Meddelande publicerades den 4 november 

2013 
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Fast Post- och telestyrelsen Facebook- och Twitter-sidor är riktade till litet olika målgrupper liknar 

sidorna varandra verkligen  mycket  när  det  gäller  hur  läsarna betjänas. Såväl  Facebook- som 

Twitter-sidan är fulla av meddelanden som med hjälp av länkar för läsaren vidare till PTS:s egna 

webbsidor. I Facebook hade PTS en länk till sin egen webbsida i varje inlägg som den publicerade 

under fyra månader. I Twitter är situationen i praktiken helt densamma om ett par kommentarer på 

andra användares frågor inte tas i beaktande. På grund av detta kan jag konstatera att PTS utnyttjar 

nästan helt och hållet Mergels pull strategy (se avsnitt 3.4.1.), och lockar andra användare till sin 

webbsida med hjälp av sina sociala medier. 

 

4.2.2. Frekvens av kommunikation 

 

När det är fråga om Post- och telestyrelsens kommunikationsfrekvens i sociala medier är det synligt 

att verket agerar i Facebook och Twitter på ett ganska liknande sätt som Kommunikationsverkets 

CERT-FI-avdelningen. Liksom i CERT-FI:s  fall är antalet PTS:s inlägg i Facebook mycket mindre 

än  i  Twitter. Mellan den 1 september 2013 och den  31 december  2013 publicerade  PTS  74 

meddelanden på sin Twitter-sida, men antalet inlägg i Facebook under samma tide var endast 17. 

 

Antalet PTS:s uppdateringar, som  de  Facebook- och  Twitter-meddelandena kan  också  kallas för, 

verkar även färre i antalet när de ställs i relation till antalet månader och veckor då meddelandena 

har publicerats. Detta betyder att PTS har uppdaterat Twitter-sidan ungefär 18,5 och Facebook 4,25 

gånger  i en månad.  I Twitter har  verket  publicerat nya  inlägg i  medeltal 4,35  gånger  i en  vecka, 

medan Facebook-uppdateringar gjordes till och med mera sällan än en gång i veckan. Detta tyder på 

att PTS, precis liksom CERT-FI i Finland, är mindre aktiv i dessa sociala medier än majoriteten av 

organisationerna (se avsnitt 3.1.1.). 

 

Om vi behandlar utgivare av information på PTS:s Facebook- och Twitter-sidor är det märkvärdigt 

att det endast finns information som PTS själv har skapat i båda kanalerna. Med andra ord har PTS 

publicerat bara meddelanden  som  för  det  mesta leder  till  verkets  egna  webbsidor  och  andra 

internetnetanvändares  innehåll  saknas  helt  och  hållet. Iakttagelsen  är ganska  intressant  eftersom 

nästan  hälften  av  inläggen på CERT-FI:s Facebook-sida var  skapade  av någon  annan  och  verket 

hade bara delat ut innehåll i sin egen kanal.  Detta kan bero på att Post- och telestyrelsen inte iakttar 

aktivt vad andra organisationer gör i sociala medier. Om myndigheten inte ser hur och vad andra 

organisationer  kommunicerar  i  sociala  medier kan  den  inte  heller  lyfta  fram  innehåll  skapat  av 

andra organisationer. 
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Post- och telestyrelsen avviker också från Kommunikationsverkets CERT-FI när det är frågan om 

hur många nya trådar andra användare har startat i verkets sociala medier. Samtidigt när CERT-FI 

inte hade publicerat en enda fråga eller kommentar från andra användare på sin Facebook-sida hade 

PTS svarat  på sammanlagt  åtta inlägg  skickade från andra  Facebook-användare. Detta  är  ganska 

intressant eftersom CERT-FI:s Facebook-sida har elva gånger fler gillare än Post- och telestyrelsens 

men trots allt har PTS fått mer frågor på sin Facebook-sida. I Twitter har CERT-FI däremot fått fler 

frågor (15) än Post-och telestyrelsen (6) men i alla fall är antalet meddelanden och frågor från andra 

användare så litet att det knappast finns interaktion mellan myndigheterna och sina följare. 

 

4.2.3. Interaktion 

 

Liksom  tidigare  på CERT-FI:s  Facebook- och  Twitter-sidor,  har  Post-och  telestyrelsen  inte  heller 

mycket interaktion i sina sociala medier. Egentligen tappas interaktion nästan fullständigt i PTS:s 

sociala medier. Enligt min åsikt verkar PTS ha samma problem som CERT-FI när myndigheterna 

kommunicerar  i Facebook  och  Twitter.  Den största saken  som  säkert  försvagar,  eller  egentligen 

förstör, interaktion  i PTS:s  kanaler  är  hur  myndighetens  meddelanden  är  skrivna.  De  inlägg  och 

meddelanden  som  PTS  har  givit  ut lockar  inte följarna att  kommentera på dem,  eftersom 

myndigheten för det mesta använder meddelanden bara för att underrätta hur sakerna är (se bild 8). 

När  kommunikationen i  sociala  medier består enbart av  sådana budskap som  är enkelriktade  och 

försöker inte alls väcka diskussion är det svårt för myndigheten att försöka få fler följare samt skapa 

interaktion och diskussion.  

 

 

Bild 8. Ett exempel på PTS:s meddelanden i Facebook. Meddelandet publicerades den 28 november 

2013. 
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På  Post- och  telestryrelsens  Facebook-sida  finns  det inte  mycket diskussion  antingen  mellan 

myndighetens  personal  och  sidans  gillare  eller  mellan  gillarna.  På  Facebook-sidan  består  den 

längsta kommentarskedjan av enbart fyra meddelanden. Ytterligare har största delen av inlägg inte 

alls kommenterats,  vilket  visar  att  PTS:s  meddlanden  inte  väcker  diskussion  eller  känslor  bland 

läsarna. Eftersom  andra  användare  inte  diskuterar  på  PTS:s  Facebook-sida  har  myndigheten själv 

inte  heller möjligheter att  delta  i  diskussioner.  Detta  menar  att  PTS,  liksom  CERT-FI,  inte har 

mycket äkta samtal och interkation i Facebook med vanliga människor. 

 

Post- och telestyrelsens Facebook-meddelanden har också gillats väldigt litet, och det finns ett par 

inlägg som inte  har har  fått  kommentarer  eller  vidareutdelningar eller  som  inte  har  blivit  gillade 

under  forskningsperioden. Antalet  gillanden  som  det  populäraste  PTS:s  inlägg  fick  under  fyra 

månader är bara åtta. På grund av detta tror jag att PTS:s gillare inte troligen anser myndighetens 

meddelanden väldigt  relevanta  eller  intressanta  för  de själva  eller sina vänner. Ytterligare  har 

ämbetsverkets  meddelanden  knappt  delats  vidare  ut av  andra  användare. Det  största  antalet  av 

vidareutdelningar som ett PTS:s inlägg i Facebook har fått är bara två. Detta är beklagligt eftersom 

vidareutdelningar erbjuder myndigheter  en  bra  möjlighet att  sprida  ut  viktiga  budskap  till  nya 

mottagare som inte  ännu  är  myndigheternas  följare  i  sociala  medier.  Tyvärr har  PTS  misslyckats 

skapa intressanta innehåll i Facebook och således verkar sidan ganska onyttig för närvarande.  

 

Även  fast  PTS:s  egna  meddelanden inte  har funnit  mycket  resonans  bland  publiken betjänar 

myndigheten sina  gillare  i Facebook genom  att  den  svarar på de  frågor som  gillarna  har  ställt. 

Under fyra månader har PTS fått sammanlagt åtta frågor i Facebook och verket har svarat på alla. 

Antalet  frågor  är fortfarande  ganska  litet  men  ur  kundtjänstens  synpunkt  är  det  viktigt  att PTS:s 

intressentgrupper märker att myndigheten är närvarande i Facebook och således kan relativt snabbt 

hjälpa  medborgare  med sina  problem. Egentligen  verkar  det som att  PTS  agerar  i Facebook  på 

ganska reaktivt sätt vilket menar att myndigheten inte aktivt försöker framföra olika saker men den 

ändå är färdig att reagera om hjälp behövs. 

 

På PTS:s Twitter-sida är nivån av interaktion ungefär lika låg som på myndighetens Facebook-sida. 

Under forskningsperioden  fick  PTS  i Twitter  endast  fyra frågor  och  en  kommentar  på  sina 

meddelanden.  Igen  svarade  myndigheten  på alla  frågorna  som  de  fick,  vilket  är  viktigt  så  att 

människorna skulle så småningom märka att PTS:s personal egentligen vill svara på människornas 

frågor  och  att  myndigheten följer  vad  som  händer  på sin  Twitter-sida.  För  närvarande  är 

helhetsbilden av PTS:s Twitter-sidan åndä ganska passiv, eftersom den bara är fylld av länkar som 

för läsaren till verkets egen webbsida.  
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Även  fast mängden  av  interaktionen på  PTS:s Twitter-sida  är  annars  ganska  ringa,  har  andra 

användare delats PTS:s uppdateringar vidare mer än i Facebook. I Twitter är det största antalet av 

vidareutdelningar för ett enstaka meddelande 13, medan PTS:s Facebook-inlägg förmedlades vidare 

i bästa fall bara två gånger. De meddelandena som har varit mest intressanta i Twitter-användares 

ögon tappas helt från Facebook. Utgående från detta verkar det så att PTS publicerar mer relevant 

information  i Twitter  än  i Facebook. Detta  kan  i  sin  del  förklara varför  PTS  har  så  få  gillare  i 

Facebook. 

 

Post- och  telestyrelsen kommunicerar i  sociala  medier  på  ett mycket  stereotypt  sätt när  det  gäller 

öppenhet  på  myndighetens Facebook- och  Twitter-sidor.  När  jag  betraktade  inläggen och 

meddelandena i de två sociala medierna kom fram ingenting som skulle ha skapat mig en bild av 

ingenting  annat  än  en  torr  myndighet. Det  kommer  inte  fram från  PTS:s meddelanden  hurdana 

människor som jobbar på telemyndigheten, hur organisationen ställer till saker eller inte ens vilka 

de är som publicerar meddelanden och kommenterar på andras inlägg. Det vill säga att läsaren inte 

får någon bild av de personer som de borde uträtta ärenden med. Detta kan leda till att myndigheten 

känns mycket avlägsen och alltför formell för ifrågavarande kontext. Människorna kommunicerar i 

sociala medier informellt  och  därför  borde  myndigheterna  också  anpassa  sina  verksamheter  efter 

dessa krav. Jag förstår naturligtvis att myndigheternas kommunikation alltid måste vara korrekt och 

behörig men det menar inte att organisationen inte skulle kunna berätta öppet vad personalen t.ex. 

på  PTS  egentligen  gör  och hurdana  åsikter  de  har. Eftersom  PTS:s  Facebook- och  Twitter-

meddelanden är så allvarliga och opersonliga, förundrar jag inte mig att det finns så litet interaktion 

mellan  myndigheten  och  andra  internetanvändare. Samma problem  gäller  ändå  i  någon  mån  alla 

myndigheterna  i  min  undersökning så de statliga  myndigheterna  i  både Finland  och  Sverige  har 

åtminstone en sak som de måste upparbeta om de verkligen vill dra riktig nytta av sociala medier. 

 

4.2.4. Mångspråkighet 

 

Post- och telestyrelsens sätt att kommunicera i sociala medier är ännu mer ensidigt än CERT-FI:s 

när  det  gäller  användningen av  olika  språk. PTS kommunicerar  i  praktiken  bara på  Sveriges 

officiellt  språk svenska,  och  andra  språk används  inte  alls. Under fyra  månader  publicerade Post- 

och  telestyrelsen inte i Facebook  eller  Twitter meddelanden  på  andra  språk  än  svenska. Under 

forskningsperioden förmedlade  myndigheten  inte heller  innehåll  till  sina  intressentgrupper  på 

främmande språk vare sig på Facebook eller Twitter. Därför är det lätt att konstatera att båda PTS:s 

kanaler är riktade endast till svenskspråkig mottagargrupp. 
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Även  fast  det  är  förståeligt att  Post- och  telestyrelsen  skriver  alla  sina  meddelanden  på  svenska, 

eftersom  svenskan är  Sveriges  enda  officiella språk,  är  det  emellertid  litet  överraskande  att 

myndigheten inte alls använder andra språk än svenskan, när den kommunicerar i sociala medier. 

Utöver  svenskan har  Sverige nämligen  fem nationella  minoritetsspråk (Språkrådet  2013  [www]) 

och därför anser jag att åtminstone de viktigaste meddelanden, som innehåller information gällande 

alla  medborgararnas  liv,  skulle  vara  bättre  att  översättas  till  de  största  minoritetsspråken. Sådana 

meddelanden skulle kunna t.ex. vara information om stora störningar i mobilnät (se bild 9). 

 

Bild 9. Ett exempel på meddelanden som skulle vara nödvändigt att skrivas också på andra språk än 

endast svenska. Meddelandet publicerades den 13 december 2013. 

 

När det är fråga om att använda olika språk i kommunikationen var jag överraskad att PTS inte hade 

delat vidare ut innehåll på engelska. Myndigheten arbetar nämligen inom kommunikationsområdet 

där de olika  europeiska  länderna  agerar  mycket  tillsammans  och  använder  således  engelska  som 

användarspråk sinsemellan. Därför var det överraskande att märka att PTS inte har förmedlat andra 

aktörers innehåll till sina egna följare. 

 

4.3. Finska Trafikverket i Facebook och Twitter 

 

Det  finska  Trafikverket  är  en  statlig  myndighet som  strävar  efter  att  förbättra  och  utveckla 

trafiksystemen i  Finland. Verket  främjar  också  säkerheten  i  trafiken  och  säkrar  att  regional 

utveckling  är  i  balans  och  att  trafiken  på  jorden,  på  sjöar  och  i  luften  utvecklas  kontinuerligt. 

Ämbetsverket  agerar,  liksom  Kommunikationsverket,  inom  Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde. (Finska Trafikverket [www]) 

 

Trafikverkets uppgifter  är t.ex. att uppehålla  och  förbättra  olika  trafiksystem,  svara  för  Finlands 

väg- och bannät samt farleder, genomföra stora vägprojekt samt svara för planering, underhållet och 

byggandet  av  järnvägar,  landsvägar  och  andra  trafikled. Ytterligare  hör  till  Trafikverkets 

ansvarsområde  att  säkerställa  förutsättningar  för  sjötrafiken  och  att  sörja  för  trafikledningen  och 

dess utveckling på statens trafikleder. (Finska Trafikverket [www]) 
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När det gäller användningen av sociala medier har Trafikverker sidor i både Facebook och Twitter. 

I  Twitter  agerar  verket  bara  under sitt eget  namn, medan myndigheten kommunicerar i  Facebook 

endast  genom  sina  två  projekt, Centrumslingan  och  Seinäjoki-Uleåborg-banprojektet. (Finska 

Trafikverket  [www]).  I analysen  koncentrerar  jag ändå  på  Trafikverkets  Twitter- och 

Centrumslingans Facebook-sidor. 

 

4.3.1. Allmän översikt 

 

Det finska Trafikverket är inte inom de första organisationerna som började använda sociala medier 

för  att  kunna  kommunicera  kostnadseffektivt  med medborgare  och  andra  intressentgrupper. 

Nämligen öppnades ämbetsverkets Facebook-sida för dess Centrumslingan-banprojekt först i början 

av  januari  2012 men myndighetens  första  meddelande på sin namnbärande Twitter-sida kom  ut 

ännu senare, först i mars 2013.  

 

Numera  har  Centrumslingan  453  gillare  i  Facebook  och  i Twitter följs  Trafikverket  av  603 

användare. Själv följer Trafikverket i Facebook sex andra organisationer och i Twitter 21. Jämfört 

t.ex.  med CERT-FI:s  41  uppföljningsmål  i  Facebook  och  128  i Twitter  är antal  Trafikverkets 

uppföljningsmål  i  de  två  socialamedierna ganska  ringa.  Detta  kan  visserligen bero  på  olika 

verksamhetsfälten  där  myndigheterna  jobbar på men  i  alla  fall  reflekterar resultaten  hur  viktigt 

myndigheterna anser det vara att följa vad de andra aktörerna gör i sociala medier. Ytterligare är det 

framträdande att det finska Trafikverket, liksom även Post- och telestyrelsen ovan och det svenska 

Trafikverket senare, endast följer andra organisationer i sociala medier och privatpersoner följs inte 

alls. Detta är intressant och på något sätt ganska överraskande eftersom jag antar att det också finns  

i  trafiksektorn,  liksom  i  kommunikationssektorn, många  intressanta  personer  vars  Facebook- eller 

Twitter-meddelanden  det  finska  Trafikverket skulle  kunna  förmedla  till  sina egna  läsare. Sådana 

personer skulle kunna vara t.ex. politiker eller andra beslutsfattare vars jobb har med trafik att göra. 

 

Emot  mina  egna  förhandsgissningar  för  det  finska  Trafikverket  inte andra  sociala  mediers 

användare  starkt  till  sin egen  webbplats  från  Facebook. Fast myndigheten vhar publicerat  ett  par 

meddelanden som leder till sin webbsida, finns på Centrumslingans Facebook-sida mycket innehåll 

som har publicerats i kanalen som helhet (push strategy) och på det viset har Facebook har använts 

som komplement till andra publiceringsverktyg.  
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Ytterligare  har  Trafikverket givit  ut på  Centrumslingans  Facebook-sida en  relativt  stor  mängd  av 

olika bilder och andra visualiseringar som hjälper läsaren att förstå t.ex. hur regioner kommer att se 

ut  när den nya ringbanan i  Helsingfors  blir  färdig. Därför  anser  jag att  Tarfikverket  tillämpar  i 

Facebook mest Mergels push strategy (se avsnitt 3.4.1.) men det finns också element av de andra 

två  strategierna. Utöver  några  länkar  som  för  läsaren  till  myndighetens  webbsida försöker 

Trafikverket också väcka diskussion i Facebook med frågor (se exempel på bild 10) som både testar 

de  andras  kunskaper  i  Centrumslingan  och  väcker  dikussion  på  Facebook-sidan. Med  hjälp  av 

sådana meddelanden  kan  Trafikverket  förbättra  interaktionen på  sin Facebook-sida  och  således 

skapa  starkare  nätverk  med  andra  organisationer  och  speciellt  med  privatpersoner  som  är 

intresserade av hur statens skatteinkomster används i olika trafikprojekt.  

 

 

Bild  10. Ett  meddelande  som  uppmuntrar  kommentering  och  ökar  interaktion. Meddelandet 

publicerades den 12 september 2013. 

 

I Twitter är det finska Trafikverkets kommunikation ensidig och även de minsta försöken att väcka 

diskussion är borta jämförd med myndighetens Facebook-sida. I Twitter har Trafikverket egentligen 

bara  ett  sätt  hur  det  kommunicerar:  verket  publicerar  ett  kort  meddelande  med en  länk  som  för 

läsaren  till  myndighetens  eget nyhetsrum (se  bild  11).  Samma  tillvägagångssätt har  använts i 

praktiken varje  gång  Trafikverket  har publicerat  någonting  i Twitter.  Med  basis  av  detta  kan  jag 

säga  att  Trafikverket inte gör många  försök i Facebook att  skapa  relationer  eller  närverk  utan 
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myndigheten bara informerar sina följare om saker med korta rubriker och lockar dem enligt pull 

strategy (se avsnitt 3.4.1.) till själva informationskällan. Detta sätt att använda sociala medier kan 

visst vara förnuftigt om det befordrar organisationen att nå sina mål men Twitters bästa egenskaper 

att öka interaktion och väcka diskussion har i alla fall glömts helt bort. Om jag tillspetsar litet kan 

jag även säga att det finska Trafikverket inte ens använder Twitter som ett socialt medium utan som 

ett modernt lockelsemedel. 

 

 

Bild  11.  Ett  meddelande  som  för  läsaren  från  Twitter  till  Trafikverkets  nyhetsrum. Meddelandet 

publicerades den 19 december 2013. 

 

När  jag funderar på  målgrupperna som  det  finska  Trafikverket möjligen försöker nå  med sin 

Twitter-sida  och  Centrumslingans  Facebook-sida  får  jag  den  slutsatsen att  myndigheten  agerar  på 

nästan samma sätt som Post- och telestyrelsen. Innehållen som är publicerade på Centrumslingans 

Facebook-sida  är  intressanta  och  framför  allt  relevanta för  vanliga  människor.  I Facebook har 

Trafikverket skrivit t.ex. om hur stadsdelarna planerar utvecklas (se bild 12) vilket kan ha en stor 

betydelse  för  människor  som  funderar på var  det  är  förståndigt  att bo  i  framtiden så  att 

trafikförbindelserna är bra och de vanligaste tjänsterna finns nära. 

 

I  Twitter  kommunicerar  det  finska  Trafikverket  inte  bara  för  vanliga  människor utan  innehållen 

riktas också starkare till andra organisationer. Alltså informationen som är publicerad i Twitter är 

mer  mångsidig än  i  Facebook och  består  t.ex.  av  information  om  pågående  och  blivande  projekt, 

myndighetens beslut och råd samt platsannonser. Egentligen anser jag att det finns i Trafikverkets 

Twitter-sida information om allt möjligt som myndigheten gör. Detta är emellertid väntat eftersom 

sidan bara för användaren till myndighetens egen webbsida. Därför skulle jag säga att Trafikverkets 

Twitter-sida inte har någon speciell målgrupp, vilket får ämbetsverkets kommunikation att se ut litet 

svamlig. 
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Bild 12. Exempel på Trafikverkets inlägg som är riktat till vanliga människor. Inlägget publicerades 

den 3 september 2013. 

 

4.3.2. Frekvens av kommunikation 

 

Det finska Trafikverket liknar mycket med de finska och svenska kommunikationsmyndigheterna i 

användning av de sociala medierna. Under fyra månader gav verket ut 32 meddelanden i Facebook 

och 103 i Twitter. Det är således klart att myndigheterna är mer aktiva i Twitter än i Facebook men 

i finska Trafikverket verkar användningsmängder mellan de två sociala nätverken i fråga vara i helt 

olika storlekar. Detta menar att Twitter används mer än tre gånger oftare än Facebook.  

 

När summorna av meddelanden publicerade på Centrumslingans Facebook-sida delas med antalet 

månader  och  veckor då  undersökningen  var  på  gång kommer  det  fram att  Trafikverket  har 

publicerat i  Centrumslingans  Facebook-sida åtta inlägg  i en  månad  och  1,89  inlägg  i  en  vecka.  I 

Twitter har verket gett ut ny information i genomsnitt 25,8 gånger i en månad och 6,1 gånger i en 

vecka. I praktiken har Trafikverket lagt till ett nytt meddelande i Twitter varje vardag. På grund av 

detta  kan  jag  konstatera  att det finska  Trafikverket verkar  förmedla  information imponerande 

effektivt till sina följare. Ett stort antal meddelanden menar ändå inte automatiskt att myndighetens 
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kommunikation  skulle  vara  effektivt  eller  att  de  publicerade  meddelandena skulle  ha  intressanta 

innehåll enligt andra internetanvändares åsikter. Detta diskuteras mer senare i avsnitt 4.3.3.  

 

Trafikverket  delar också ut  andra  användares  innehåll  i  sina  egna  sociala  medier. I  Facebook 

publicerade  Centrumslingan  elva meddelanden  eller  länkar  under  fyra månader  men  i  Twitter var 

det  motsvarande  talet  bara  fyra. Trafikverkets  Facebook-sida  påminner  alltså  mycket  om CERT-

FI:s  Facebook-sida  där  en  stor  del av innehållet också  var  skapad av någon  annan  och  bara 

förmedlad av myndigheten. När det gäller Twitter anser jag att det är litet överraskande att antalet 

utdelat  innehåll var  så  litet  jämförd med  totalmängden  av  publicerade  meddelanden. Orsaken  till 

detta kan vara att personer som upprätthåller Trafikverkets Twitter-sidan inte riktigt följer vad de 

andra  Twitter-användarna ger  ut  eller  att  de  andras  webbinnehåll  inte  tycks vara  relevant för 

Trafikverkets egna målgrupper. 

 

4.3.3. Interaktion 

 

Trafikverkets  Twitter- och  Facebook-sidor har  inte  manat  andra  användare  att ställa  frågor  till 

myndigheten eller att börja nya diskussioner. I Facebook fick verket under fyra månader endast ett 

initiativ  för  diskussion  och  i Twitter närmades  myndigheten bara två gånger. När  nivån  av 

interaktion är  såhär  låg  är  det  klart  att  organisationen  antingen  vill  använda  sociala  medier  som 

ytterligare  publiceringskanaler och  inte  som  mötesplats  med  intressentgrupper  eller  att  människor 

och  andra  organisationer inte är  intresserade  av  innehåll  som  Trafikverket  ger  ut  i Facebook  och 

Twitter. Den förra är enligt min åsikt den troliga orsaken eftersom Trafikverkets Twitter-sida är i 

praktiken bara en lång lista över länkar som för läsarna till Trafikverkets nyhetsrum. 

 

Det  finska  Trafikverkets  meddelanden  i  Facebook  har  inte  fått  för mycket  gillanden  under 

forskningsperioden, eftersom största delen av inlägg tycks av bara 0–4 internetanvändare. Även det 

populäraste inlägget har gillats bara 13 gånger. 

 

Meddelanden som Trafikverket har publicerat på Centrumlingans Facebook-sida har inte lyckats få 

människorna  att  kommentera  dem  mångordigt.  I  själva  verket  finns  det  bara  ett  par  enstaka 

kommentarer  under  vissa  inlägg  på  Centrumlingans  Facebook-sida.  Det  som  är  intressant  är  att 

Trafikverket själva har kommenterat på många av sina egna meddelanden fast andra användare inte 

har skrivit  någonting. I  dessa  kommentarer  har  Trafikverket vanligen  tillagt  någonting  till  ämnet 

som  behandlas  i  det  originella  meddelandet. Under  fyra  månader  har  Centrumslingans  Facebook-

inlägg  kommenterats  bara  fem gånger  av  andra  användare, medan  trafikmyndigheten själv  har 
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publicerat tillsammans elva kommentarer. Och av andra användares kommentarer har Trafiverkets 

personal  svarat  bara  på  två. Saken som beskriver väl interaktionens  läge  på  Centrumslingans 

Facebook-sida är  att den  längsta  kommentarskedjan,  fyra meddelanden, på  sidan består  bara  av 

Trafikverkets egna kommentarer.  

 

Ytterligare  finns  det  bara  ett  meddelande  som  en  Centrumslingas  gillare  har  givit  ut  på 

organisationens Facebook-sida och som inte är kommentar till de existerande meddelandena, vilket 

visar klart att interaktion fattas ganska totalt från Centrumslingans Facebook-kommunikation. Detta 

är enligt min åsikt en aning förunderligt eftersom Centrumslingan kommer att beröra en stor del av 

människor i  huvudstadsregionen  under de kommande  åren  och  därför  tror  jag  att  många  är  också 

intresserade av projektet. Med anledning av projektets viktighet antar jag att internetanvändare inte 

än  har  hittat  Centrumslingans  sida  i Facebook vilket  skulle  kunna  förklara varför  sidan  har  så  få 

gillare och varför det finns brist på interaktion mellan Trafikverket och medborgarna.  

 

I Twitter  kommunicerar  det  finska  Trafikverket  på ett mycket  enkelriktat  sätt och  myndigheten 

använder tjänsten helt bara som ett medel att föra användare till sitt nyhetsrum. Egentligen tappas 

interaktion  från  Trafikverkets  Twitter-sida  så  totalt  att  kanalen  kan  ses  som  ett  typexempel  på 

myndigheternas  famlande  och klent agerande  i  sociala  medier som  Helsingfors  biträdande 

stadsdirektör  Sauri  diskuterade  nyligen  i  tidningen Helsingin Sanomat (2013  [www]). Under  fyra 

månader fick Trafikverket bara två kommentarer på sina 104 Twitter-meddelanden vilket visar hur 

litet interaktion myndighetens meddelanden har skapat. Härtill fick ämbetsverket i Twitter bara en 

fråga under forskningsperioden och därför är det lätt att konstatera att andra användare inte anser 

myndighetens Twitter-sida som ett naturligt ställe att uträtta ärenden med Trafikverket.  

 

Det  finska  Trafikverket  har  inte  heller  varit  aktivt i Twitter  när  det  gäller  vidareutdelning  av 

meddelanden som har publicerats av användarna som verket följer i tjänsten. Under fyra månader 

har  myndigheten  förmedlats i Twitter  bara  fyra  meddelanden vilket  är  andra  minst  av  alla  fyra 

myndigheterna.  Litet  antal  av  vidareutdelningar  är  visserligen  inte  en  stor överraskning eftersom 

total mängd av organisationer som Trafikverket själv följer i Twitter redan var så liten, endast 21. 

Ytterligare har myndighetens meddelanden förmedlats vidare bara två gånger av en person, vilket 

visar att Centrumlingans inlägg inte tycks ha mycket relevans för andra internetanvändare. 

 

Brist på interaktion på Trafikverkets Twitter-sida är ännu mer iögonenfallande när antalet verkens 

egna  meddelanden  ställs  i  relation  till  alla  kommentarer  och  andra  saker  som  ökar  interkation. 

Jämförd med de andra myndighterna har det finska Trafikverket publicerat allra mest, 103, (CERT-
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FI  77,  PTS  74,  svenska  Trafikverket  96) meddelanden  i Twitter,  men  trots  det  har ämbetsverket 

nästan ingen interaktion med andra Twitter-användare. 

 

Det finska Trafikverket har samma problem som CERT-FI och Post- och telestyrelsen när det gäller 

stilen att skriva i sociala medier. I både Facebook och Twitter har verket några bra försök att väcka 

diskussion  och  öka  interaktion med  frågor  och  intressanta  redovisningar  av  Centrumslingan-

projektet (se exempel på bild 13). Trots dessa ett par undantag är verkets meddelanden ändå mycket 

konstaterande och informerande (se exempel på bild 14) för det mesta och de uppmuntrar inte andra 

att kommentera på dem. På grund av detta förbättrar Trafikverkets sidor i Facebook och Twitter inte 

myndighetens  relationer  till  sina  intressentgrupper eftersom nästan  all  interaktion saknas. 

Antagligen hjälper  Facebook- och  Twitter-sidor Trafikverket att  föra  internetanvändare  till sin 

webbsida men annars erbjuder kommunikationen i Facebook och speciellt i Twitter enligt min åsikt 

inget  extra  värde  till Trafikverks  kommunikation. Tillspetsat  kan  man  säga att  Trafikverket 

använder sociala medier som kanaler utan ingen social aspekt. 

 

 

Bild  13.  Meddelanden  som  främjar  interktion  mellan  det  finska  Trafikverket  och  andra 

internetanvändare. 
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Bild  14.  Exempel  på  det  finska  Trafikverkets  konstaterande skrivstil  i Twitter. Meddelandet 

publicerades den 2 oktober 2013. 

 

Det finska Trafikverket är inte heller, liksom CERT-FI och Post- och telestyrelsen, ivrigt att avslöja 

informell information om organisationen i sociala medierna. Detta menar att ämbetsverket berättar 

på sina Facebook- och Twitter-sidor bara om officiella saker, såsom beslut som det har fattat eller 

regler  som  det  har  skapat, och  alla  sådana  inlägg  eller  budskap som  skulle  visa  gillare  nya,  mer 

mänskliga sidor om myndigheten och dess personal fattas nästan totalt. På grund av detta förmedlar 

Trafikverkets Facebook- och Twitter-sidor till andra inte en bild av en myndighet som skulle vara 

lätt  att  närmas.  Istället  är  Trafikverkets  agerande  i  sociala  medier  opersonligt, vilket  åter  minskar 

gillarnas  villighet  till  interaktion  med  myndigheten. Ett  litet men  uppiggande  faktum i  det  finska 

Trafikverkets  agerande  i  Facebook  är  att  inläggen ibland  är underskrivna  av  någon  från  verkets 

personal (se  exempel  på  bild  15). Det  är  möjligt  att  namnen  på underskrifterna  är  påhittade,  men 

likväl  skickar  underteckningarna genast en  signal till  läsarna att  det  finns  någon  vanlig  människa 

som har skrivit meddelandena i  fråga. Därför  tycker  jag  att  dessa  underteckningar  är  en  viktig 

kommunikationselement som visar Trafikverkets gillare att verket verkligen vill vara i interkation 

med andra i sociala medier. 



	  

	  

52	  

 

Bild  15.  Underteckning  på  Trafikverkets  Facebook-inlägg. Inlägget  har  publicerats  den  1  oktober 

2013. 

 

4.3.4. Mångspråkighet 

 

Det  finska  Trafikverket  är inte,  liksom  CERT-FI,  mycket  aktivt att  använda  olika  språk  än  bara 

finska när  det  kommunicerar  med sina intressentgrupper  i Facebook  och  Twitter.  Jämförd  med 

svenskt Post- och  telestryrelsen,  som  inte alls  utnyttjade  främmande  språk har  Trafikverket  ändå 

använt engelska ett par gånger när det hade interkation med andra internetanvändare. 

 

Det  finska  Trafikverket publicerade  inte  själv  meddelanden i  sociala  medier  på andra  språk  än 

finska under fyra månaders forskningsperiod. Liksom i CERT-FI:s fall är det litet oroande att märka 

detta eftersom Finlands språklag garanterar den svenskspråkiga befolkningen rätt att få information 

och betjäning också på svenska. Lagen förpliktar myndigheterna att erbjuda all viktig information 

också på svenska men ändå har det finska Trafikverket inte skrivit ett enda meddelande på svenska i 

sina sociala medier. Jag anser det rentav överraskande att båda finska myndigheterna, CERT-FI och 

Trafikverket,  som borde  befrämja  alla  finländarnas ärenden  och  betjäna  båda  språkgrupper 

likvärdigt, inte tar språklagen i beaktande och glömmer helt och hållet de svenskspråkiga invånarna.  
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Även fast Trafikverket inte har skrivit ett enda meddelande på främmande språk har myndigheten 

en gång delat vidare innehåll som är på engelska. Ytterligare har Trafikverket fått två engelspråkiga 

frågor på sin  Facebook-sida  och verket har svarat  på  dem båda,  för  varje  interkation  utvecklar 

myndighetens image i de andras ögon. Eftersom det finska Trafikverket svarade på frågor som var 

på engelska, skickar det andra internetanvändare en klar signal att myndigheten kan närmas också 

med andra språk utöver finskan. 

 

Trots det att Trafikverket borde sträva efter att använda svenska mer i sociala medier anser jag att 

problemet med  otillräcklig användningen av  svenska  språket  i de finska  myndigheternas  sociala 

medier  egentligen  sammanhänger  med  sociala  mediers  värdering  bland  andra 

kommunikationskanaler. Så  länge  som  sociala  medier  inte  betraktas  som  viktiga  kanaler  att  nå 

medborgare kommer de finska myndigheterna inte att verkligen satsa på kommunikation i sociala 

medier. Jag är säker att när myndigheterna faktiskt förstår att sociala medier är det bästä sättet att 

komma nära till människor och lyssna på dem börjar de också utnyttja andra språk mer effektivt.  

Om sociala mediers vikt i samhället blir större än det är redan i dag kommer myndigheterna också 

att  vara  tvungna  att  kommunicera på  olika  språk på ett mer  heltäckande sätt för  at  kunna betjänä 

befolkningen. 

 

4.4. Svenska Trafikverket i Facebook och Twitter 

 

Det  svenska  Trafikverket  är  en  myndighet vars  uppgifter tillhör långsiktig  planering  av 

transportsystemet för väg- och järnvägstrafik samt sjö- och luftfart. Trafikverket bär ansvaret också, 

liksom sin motsvarande myndighet i Finland, för byggandet, underhållet och vård av statliga vägar 

och andra led. Ytterligare ansvarar verket t.ex. för genomförandet av kunskapsprov och körprov för 

förkort och taxiförarlegitimation. (Svenska Trafikverket [www]) 

 

Trafikverket agerar inom Näringsdepartementets förvaltningsområde och arbetar tillsammans med 

de andra  myndigheterna  inom  transportområdet  för  att  underlätta  vardagen  för  alla  som  använder 

privat- eller kollektivtrafik (Svenska Trafikverket [www]). 

 

När  det  gäller  antalet olika  sociala  mediers sidor som myndigheten  använder kan  det  svenska 

Kommunikationsverket  anses  vara  relativt  aktiv användare  av  de  nya  kommunikationskanalerna. 

Sammanlagt  har  myndigheten  sex  olika sidor där av fem är i  Facebook  och  bara  en i Twitter. 

Utöver namnet Trafikverket kommer ämbetsverket fram i Facebook också med projekten Citybanan 
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och  Hallansås,  samt  Sveriges  järnvägsmuseums  och  Järnvägskolans  profiler. I Twitter  agerar 

Trafikverket bara under sitt eget namn. 

 

I  denna  avhandling analyserar  jag  endast  kommunikationen som  äger  rum  på Trafikverkets  egen 

Facebook-sida och på Citybanans Twitter-sida som ägs också av myndigheten. Citybanan är en sex 

kilometer  lång  pendeltågstunnel  som  byggs under  Stockholms  central  för  att  göra  tågtrafiken 

smidigare  (Citybanans  Facebook-sida [www]). Det  svenska  Trafikverket  har  också öppnat en 

Twitter-sida med sitt  eget  namn men  hittills finns  det inga  meddelanden på  sidan och  därför 

koncentrerar jag mig inte på den. 

 

4.4.1. Allmän översikt 

 

Det svenska Trafikverket har varit i både Facebook och Twitter sedan 2012. Det första meddelandet 

publicerade myndigheten på sin Facebook-sida den 2 januari 2012 och i Twitter blev organisationen 

aktiv i början av nästa höst, den 5 september 2012. Även fast alla fyra organisationer, som hör till 

min  undersökning,  har  tagit  sociala  medier  i  bruk  antingen  i  slutet  av  2000-talet  eller  i  början  av 

2010-talet är det förvirrande att märka att de finska och svenska trafikmyndighterna har öppnat sina 

Facebook-sidor nästan  samtidigt. Som  jag  har  nämnt  tidigare  gav  det  finska  Trafikverket  ut  sitt 

första meddelande i Facebook den 4 januari 2012 vilket är bara två dagar senare än när sin svenska 

systermyndighets första inlägg publicerades. 

 

Även fast det svenska Trafikverket öppnade sina Facebook- och Twitter-sidor relativt sent, först i 

början  av  2012,  har  det  lyckats  öka  antalet sina följare  i  sociala  medier mycket  snabbt. Särskilt  i 

Facebook har ämbetsverket kunnat göra sig själv intressant i andra användares ögon eftersom den 

svenska  trafikmyndigheten numera  har mer  än femtusen  (5038) gillare  i  tjänsten.  Detta antal  är 

imponerande eftersom det är mycket mer än vad de andra myndigheterna i min undersökning har 

sammanlagt. Jämförd med CERT-FI som har andra mest, 3086, gillare i Facebook är skillnaden fler 

än 2000 gillare.  Men om jag jämför det svenska Trafikverket med den andra svenska myndigheten, 

Post- och  telestyrelsen,  är skillnaden  i  gillarantal rentav enorm.  Som jag  har  berättat  tidigare  i 

avsnitt 4.2.1. har  PTS  i Facebook  bara  273 gillare vilket är  mer  än  18  gånger  färre  än  vad  det 

svenska Trafikverket har i Facebook. Gillarantalet berättar förstås inte fullständigt hur viktig en sida 

i ett socialt medium ses vara men det visar i alla fall hur många användare anser sidan intressant 

eller nyttig. 
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På Citybanans Twitter-sida gillas det svenska Trafikverket däremot av 461 internetanvändare som 

är  allra  minst  av  alla  fyra  myndigheternas  Twitter-sidor.  Detta är  ganska  intressant  eftersom 

Trafikverket samtidigt har i Facebook många fler gillare än de andra verken. När det gäller antalet 

organisationer eller privatpersoner som det svenska Trafikverket själv följer i Facebook och Twitter 

verkar ämbetsverket har likadan brist i användning av sociala medier som de andra myndigheterna 

med undantag av CERT-FI. Nämligen följer det svenska Trafikverket inte många andra användares 

verksamhet i sociala medier. I Facebook följer myndigheten endast fyra andra sidor, av vilka alla är 

också  administrerade  av  Trafikverket,  och  i Twitter är  ämbetsverket  intresserat av 39  användare. 

Det som jag anser ändå positivt är att bland de användarna som Trafikverket följer finns också ett 

par privatpersoner och inte bara andra organisationer. 

 

Det svenska Trafikverket kommunicerar i Facebook mångsidigt och utnyttjar de sociala mediernas 

egenskaper skickligt. När jag tänker på Mergels strategier (se avsnitt 3.4.1.) och jämför dem med 

meddelanden som har publicerats på Trafikverkets Facebook-sida märker jag att alla tre strategier 

tillämpas  harmoniskt. Verket  använder  sin Facebook-sida  tidvis  som  ytterligare  publiceringskanal 

(push strategy), och det finns också många länkar som för läsaren till ämbetsverkets egen webbsida 

(pull startegy). Jämförd med de andra myndigheternas kommunikation i sociala medier berättar det 

svenska  Trafikverket de  viktigaste  punkterna ändå redan  i  sina Facebook-meddelanden  utan  att 

läsaren nödvändigtvis måste gå till myndighetens webbsida för att kunna förstå helheten. Det finns 

ändå ofta länkar i slutet av Trafikverkets meddelanden men de används som ytterligare information 

och inte som obligatoriskt medel till information. 

 

Ändå  kommer på Trafikverkets  Facebook-sida allra  tydligaste  fram  interaktion som ämbetsverket 

har lyckats skapa med sina gillare. På Facebook-sidan är andra användare mycket aktiva och ställer 

frågor till myndigheten många gånger varje dag. Under fyra månader har det svenska Trafikverket 

fått enorm 371 frågor eller kommentarer från andra användare i Facebook. När myndigheten svarar 

på  frågor utvecklar det hela  tiden  relationer mellan Trafikverket och sina gillare vilket  förstärker 

Trafikverkets  nätverk vidare i  sociala medier  (networking  strategy). Trots  ett  stort  antal  frågor 

Trafikverket har fått i Facebook är det svårt att säga om myndigheten själv har planerat att använda 

networking strategy när den agerar i Facebook eller om den har varit tvungen att börja agera på det 

här viset eftersom så många människor vill få svar på sina frågor. I alla fall känns det bra att märka 

att  åtminstone  en av  myndigheterna  verkligen  kommunicerar med andra  användare  på  ett 

dubbelriktat sätt i sociala medier. 
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På Citybanans Twitter-sida  kommunicerar  det  svenska  Trafikverket  fortfarande  aktivt  med  andra 

användare. Utöver meddelanden som myndigheten ger ut i tjänsten svarar Trafikverkets personal på 

Twitter-sidan också på  privatpersoners  frågor  och  förklarar  vad  som  håller  på  att  hända  i 

banprojektet. Ändå  använder  myndigheten litet  annan strategi  i Twitter  än  i Facebook eftersom 

användare  dras från  Twitter mycket  oftare än  från  Facebook till  andra  tjänster  eller  Trafikverkets 

egen webbsida. Detta kan bero också på att Twitter-meddelanden inte kan vara mer än 140 tecken 

långa och därför kan sakerna inte förklaras tillräckligt grundligt med en gång. Det är ändå intressant 

att största delen av länkarna på Citybanans Twitter-sida inte leder till ämbetsverkets hemsida utan 

till  bildtjänsten  Instagram  där  Trafikverket  har  publicerat många bilder  på det pågående 

banprojektet. Eftersom det svenska Trafikverket använder Citybanans Twitter-sida på många olika 

sätt anser  jag att  myndigheten i  någon  mån utnyttjar alla  Mergels  tre  strategier:  verket  inför 

information  till  sin  Twitter-sida  (push  strategy),  lockar  användare  till  sina  andra  tjänster  (pull 

strategy) och  har  diskussioner  med  andra (networking strategy). Verkets  strävande  att  skapa  nya 

relationer genom diskussioner är ändå väldigt synligt och därför anser jag att networking strategy 

utnyttjas mest också i det svenska Tradikverkets Twitter-kommunikation. 

 

Båda Trafikverkets sociala medier, myndighetens egen Facebook-sida och Citybanan Twitter-sida, 

är  väldigt medborgarriktade. I Facebook  publicerar  myndigheten  nästan  enbart  information  som 

vanliga människor kan ha nytta av, och på sidan berättar myndigheten inte alls om vad de själva gör 

utan erbjuder medborgare olika råd och tips. Platsannonser som t.ex. Post och Telestyrelsen och det 

finska  Trafikverket  publicerade  på sina Twitter-sidor  saknas också fullt på  den  svenska 

trafikmyndighetens sociala  medier. Jag  skulle  kunna  säga  att  Trafikverket  inte  vill lyfta fram  sig 

själv utan de saker som det gör och som påverkar människornas vardagliga liv. Det verkar också att 

Trafikverket inte alls använder Facebook eller Twitter för att kunna nå andra organisationer utan det 

koncentrerar endast på vanliga människor.  

 

4.4.2. Frekvens av kommunikation 

 

Det  svenska Trafikverket  är  liksom  de andra tre organisationer  som  jag  har analyserat  i  min 

undersökning mycket aktivare i Twitter än i Facebook.  Myndigheten publicerade på Twitter-sida 

96 meddelanden under fyra månader och i Facebook gav ämbetsverket ut sammanlagt 38 budskap. 

Jämförd med de andra myndigheterna är antalet Facebook-meddelanden publicerade av det svenska 

Trafikverket  märkvärdigt  liknande.  Kommunikationsverkets  CERT-FI  och det finska  Trafikverket 

har  också  publicerat  drygt  30  meddelanden i  Facebook under  samma  tidsperiod och  endast Post- 
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och telestyrelsen kommer efter med bara 17 inlägg. I Twitter har det svenska Trafikverket givit ut 

andra mest meddelanden efter det finska Trafikverkets 103 uppdateringar. 

 

När  kag delar  upp  antalet  Facebook- och  Twitter-meddelanden  som  det  svenska  Trafikverket  har 

publicerat under fyra månader ser jag att myndigheten har skrivit i medeltal 9,5 inlägg i en månad 

på sin Facebook-sida. I Twitter är motsvarande tal 24 vilket är nästan tre gånger mer än i Facebook. 

Under en vecka gav verket ut i genomsnitt 2,24 inlägg i Facebook och 5,65 i Twitter. Dessa resultat 

visar  att  det  svenska  Trafikverket  liknar  väldigt  mycket de  andra  myndigheterna  när  det  gäller 

antalet publicerade meddelanden i sociala medier.  

 

Samtidigt är det likväl också klart att dessa myndigheter använder Facebook och Twitter mindre än 

största delen av de organisationer (se avsnitt 3.1.1.) som är med i de sociala medierna. En orsak till 

detta kan vara att organisationerna som tog del i Johnsons undersökning är privata organisationer 

som är som bekant mer aktiva i olika sociala nätverk än statliga myndigheter. Enligt min åsikt borde 

myndigheterna ändå inte tänka att de inte behöver vara lika aktiva i sociala medier som de privata 

företagen eftersom  det  är  just  myndighterna  som  borde  dela  ut  information  och samla  in 

medborgarnas åsikter för att kunna utveckla samhället. Naturligtvis finns det också andra sätt och 

kanaler  för  statliga  ämbetsverk  att  kommunicera  med  folk  men  sociala  medier  skulle  erbjuda 

myndigheterna  möjligheten  att  vara  mer proaktiva och  därmed  förutse  vartill  hjälp behövs. 

Ytterligare skulle myndigheterna kunna använda sociala medierna för att reda ut vilka de saker är 

som skapar omedvetenhet eller till och med missnöje i befolkningen. 

 

Det svenska Trafikverktet har också delat ut litet andra användares innehåll på sina Facebook- och 

Twitter-sidor. I  Twitter  twiittade  verket  vidare  35 meddelanden  under  forskningsperioden  men  i 

Facebook var  antalet  delade  innehåll  noll. Detta  menar  att  nästan  en  tredje  del  av  meddelanden 

publicerad på det  svenska  Trafikverkets  Twitter-sida är skapad  av  någon  annan  än  själva 

myndigheten. Jag anser detta som en väldigt bra sak eftersom det är viktigt att observera i sociala 

medier vad de andra gör och med hjälp av det hitta nyttig som kan delats vidare till nya åhörare. Att 

en  myndighet  delar  ut  andra  myndigheters,  företags  eller  även  privatpersoners  meddelanden  visar 

enligt min åsikt att myndigheten inte bara använder sociala medier som ett ställe för att informera 

om organisationers egna saker utan som samfund som syftar till att skapa en större helhetsbild om 

vissa ämnen och fenomen.  
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4.4.3. Interaktion 

 

Det svenska Trafikverket har i sin helhet mest interkation med sina följare i Facebook och Twitter 

jämfört med  de  andra  myndigheterna  i  min  undersökning.  Trafikverket  är  speciellt  aktivt på  sin 

Facebook-sida  där  den  har fått  från  gillarna många frågor  och meddelanden under 

forskningsperioden.  På ämbetsverkets Facebook-sidan  finns  det redan mer  interaktion  än  på  de 

andra  myndigheternas  Facebook-sidorna  tillsammans.  Detta beror  på  att det  svenska  Trafikverket 

har fått under  fyra  månader 371  frågor  från  andra  Facebook-användare,  medan  de  andra  verkens 

motsvarande antal är tillsammans bara nio meddelanden. På det svenska Trafikverkets Twitter-sida 

finns det däremot lika mycket, eller snarare lika litet, interaktion som de andra myndigheterna har 

på sina sidor. 

 

Även fast det svenska Trafikverket inte själva har publicerat betydligt mer inlägg på sin Facebook-

sida  jämförd med  de  andra  myndigheterna har  verkets uppdateringar väckt relativt  mycket 

uppmärksamhet och  skapat  interaktion  mellan  sidans gillare och  myndigheten. Myndighetens alla 

meddelanden  har förstås  inte varit  lika  populära  men  vissa  uppdateringar  har  frapperat 

häpnadsväckande  mycket andra  Facebook-användare. Största  delen  av  svenska  Trafikverkets 

meddelanden i Facebook har  fått  ungefär  10–40  kommentarer,  gillningar eller  vidareutdelningar, 

men när det gäller sidans allra populäraste inlägg är interaktionen mångfaldig.  

 

Det Trafikverkets Facebook-meddelande som har fått mest människor att agera har samlat till och 

med 6766 gillningar, 200 kommentarer och 822 vidareutdelningar (se bild 16). Eftersom Facebook-

sidan  gillas av  drygt  5000  användare  visar  detta att  myndighetens  uppdatering  har  väckt  tankar 

också bland  människor  som  inte följer  myndigheten  aktivt  i  sociala  medier. Ett  stort antal 

kommentarer  är  däremot  interaktion  som  bäst,  eftersom myndigheten  och  sina  gillare  inte  bara 

diskuterar  tillsammans i  kommentarskedjan  utan  det  finns  också  mycket  inbördes  växelverkan 

mellan sidans gillare. Nuförtiden kan detta ses vara en ganska ideal situation att en organisation har 

lyckats skapa så mycket diskussion på sin egen Facebook-sida och samtalet inte pågår på allmänna 

diskussionsfora som myndigheten inte ens är medvetet. 

 

Det  svenska Trafikverket har varit aktivt också när  det  gäller  att  svara  på  ytterligare  frågor  som 

andra användare har ställt rörande myndighetens Facebook-inlägg. Varje gång en person har velat 

veta  mer  om  ett  visst  ämne  har  myndighetens  kundtjänst svarat  på  frågorna.  Att  Trafikverket 

använder  Facebook  som  ett  medel  att göra  kundtjänst  ökar tydligen  interaktionen mellan 

ämbetsverket och dess intressentgrupper i sociala medier. Uppassning av enstaka människor visar 
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också  de  andra  användarna att det  svenska  Trafikverkets  Facebook-sida är  ett  bra  ställe  att  vara  i 

interkation  med  myndigheten, och  således blir Trafikverkets  Facebook-sida  troligen  ännu  mer 

omtyckt.  

 

 

Bild 16. Trafikverkets populäraste inlägg i Facebook. Inlägget publicerades den 22 oktober 2013. 

 

Det svenska  Trafikverkets  stil att skriva i  Facebook stöder  myndighetens försök  att  skapa 

interaktion  med  sina följare.  Facebook-inläggen  är  både  informativa  och lockar  andra  att 

kommentera dem. I inläggen  använder  Trafikverket  mycket  personliga  pronomen (se  bild  17), 

vilket gör meddelanden mer personliga än om de vore skrivna t.ex. i passiv. Ytterligare använder 

det  svenska  Trafikverket,  liksom  dess systerverk i  Finland,  underskrifter alltemellanåt då 

myndighetens meddelanden verkar ännu mer personliga och interaktion med medborgare förstärks.  

 

Även  om Trafikverkets  agerande  i Facebook i  sin  helhet är interaktivt finns  det  också  någonting 

som  myndigheten  skulle  kunna  förbättra.  Ämbetsverket  har  nämligen inte  delat  vidare  något 

innehåll  publicerat av  andra internetanvändare.  I  förhållande  till  detta  agerar  det  svenska 

Trafikverket  i Facebook  på ett ganska olikt sätt  i  jämförelse  med  de  andra  myndigheterna.  Till 

exempel CERT-FI hade publicerat på sin Facebook-sida under forskningsperioden 33 meddelanden 

varav nästan hälften var vidareutdelningar, medan det svenska Trafikverkets uppdateringar bestod 

enbart av myndighetens eget material. 
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Bild  17.  Det  svenska  Trafikverket  använder  personliga  pronomen  på  sina  inlägg. Inlägget 

publicerades den 6 december 2013. 

 

På Citybanans Twitter-sida har  det  svenska  Trafikverket inte lyckats  skapa  så  mycket diskussion 

och interaktion än på verkets Facebook-sida. Detta kan bero t.ex. på att Twitter som tjänst inte är 

det  bästa  verktyget  för  kundtjänsten eftersom  ett Twitter-meddelande  kan  vara  bara  140  tecken 

långt, eller på att myndigheten har i Twitter elva gånger färre följare än i Facebook. I Twitter har 

Citybanans uppdateringar vidaredelats endast ett  par gånger men  som  en  stor  skillnad  till 

Trafikverkets Facebook-sida har det svenska Tarfikverket delat andra användares innehåll vidare ut 

på  Citybanans Twitter-sida  35 gånger.  Detta  visar  att  Trafikverket  ser  till  vad de  andra  Twitter-

användarna gör och vill ha interaktion med dem. Sammanlagt har det svenska Trafikverket fått via 

Citybanans  Twitter-sida  26  kommentarer och  frågor  och  myndigheten har svarat  på  dem  alla.  En 

stor  del  av  frågorna  är  ställd  av  en enstaka person  och  därför skulle  jag  inte  säga  att  det  finns  

mycket interaktion med olika personer i denna kanal. 

 

Jag  anser  också  att  sociala  medier är ett  bra  ställe  för  statliga  myndigheter  att  kommunicera  med 

folk  mer  öppet  och  mindre  formellt.  Därför  är  det  uppiggande  att det  svenska Trafikverket också 

visar sinne  för  humor  när  det  kommunicerar på Citybanans Twitter-sida  (se  bild  18).  En 

humoristisk bild delad vidare av myndigheten, som vanligen tycks vara slö och grå, kan förbättra 

ämbetsverkets image i medborgares ögon och således göra organisationen mer tillgänglig. 
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Bild 18. En vits som Trafikverket har delat vidare på Citybanans Facebook-sida den 18 december 

2013. 

 

4.4.4. Mångspråkighet 

 

Även  om det  svenska  Trafikverket  hade  övermäktigt  mer  interaktion  med  sina  följare  i  Facebook 

och Twitter än de andra myndigheterna som jag har forskat på, är den svenska trafikmyndigheten 

inte alls aktivare när det gäller utnyttjandet av olika språk i kommunikation i sociala medier. Det 

svenska  Trafikverket  skrev meddelanden  i sin  Facebook-sida  och  Citybanans  Twitter-sida under 

fyra månader endast på svenska och antalet vidareutdelade innehåll som var på ett annat språk än 

svenska var också väldigt obetydligt. 

 

Av  de  två  sociala  medier som  jag  har  forskat  använde  det  svenska  Trafikverket  mer  främmande 

språk  på  sin  Facebook- än  Citybanans  Twitter-sida. Antalet  meddelanden  som  det  svenska 

Trafikverket  publicerade under  fyra månader i Facebook  på andra  språk  än  svenska var  noll. 

Samtidigt  förmedlade  myndigheten  inte  heller  innehåll  på  främmande  språk vilket  visar  att 

Trafikverkets  Facebook-sida  är  riktad,  som  Post- och  telestyrelsens  Facebook-sida,  endast för 

svenskspråkiga användare. Att myndigheten inte själv har skrivit meddelanden på andra språk än på 

landets  officiella  språk  var  inte emellertid  en  stor  överraskning eftersom  de  andra forskade 

myndigheterna har visat bete sig precis på samma sätt. 

 

Fast den svenska trafikmyndigheten inte själv var aktiv när det gäller användningen av främmande 

språk i sociala medierna finns det ändå litet internationellt intryck på myndighetens Facebook-sida, 
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tack  vare andra  internetanvändare. Nämligen  fick  Trafikverket  från  sina  gillare  i Facebook  två 

frågor  på  engelska mellan  den  1  september  och  den  31  december  2013.  Antalet  är  inte  stort 

eftersom total mängd av frågor som verket fick i Facebook under fyra månader var 371. Ytterligare 

delade andra användare tre gånger engelskspråkigt innehåll på myndighetens Facebook-sida. Detta 

antal är inte heller stort, men det svenska Trafikverkets Facebook-sida är i alla fall den enda kanalen 

i min undersökning där andra användare än den själva myndigheten delade innehåll på andra språk 

än på landets officiella språk. 

 

I Twitter  hade  det  svenska  Trafikverket inga meddelanden  på  främmade  språk.  Myndigheten  har 

inte själv skrivit eller vidareutdelat meddelanden eller innehåll som skulle vara på andra språk än 

svenska. Härtill närmade andra internetanvändare inte det svenska Trafikverket i Twitter med hjälp 

av meddelanden som skulle ha varit på främmande språk. 

 

Som helhet var användningen av olika språk i Trafikverkts sociala medier häpnadsväckande knapp. 

Myndigheten kommunicerar aktivt med sina gillare i Facebook, och därför antog jag att en större 

del av interaktion skulle vara på andra språk än svenska. Det kommer att bli intressant att se om det 

svenska  Trafikverket  själv börjar kommunicera mer  i  framtiden på  främmande  språk. Om  verket 

gör det, börjar det också troligen få flera frågor på olika språk. Detta antagande baserar jag på min 

observation om hur fint myndigheten och sina intresentgrupper redan nu är i interaktion speciellt i 

Facebook. 

 

4.5. Sammanfattning 

 

Statliga  myndigheter agerar numera vid  sidan  av  privata  organisationer i  sociala  medier. När 

myndigheterna  kommunicerar  i  Facebook  och  Twitter  använder  de  olika  strategier  i  hur  de 

förmedlar  information  till  andra  och  hur  mycket  information  de  vill  skapa  med  andra 

internetanvändare.  De  fyra myndigheter som jag  forskade  i  denna  avhandling, 

Kommunikationsverkets  CERT-FI-avdelning,  Post-och  telestyrelsen,  det  finska  Trafikverket  och 

det  svenska  Trafikverket,  har  alla visat  ha sina  svagheter  och  starkheter  när  det  gäller 

kommunikation i  Facebook och  Twitter. I  detta  avsnitt  kommer  jag  att  presentera  de  viktigaste 

observationer som jag har gjort om myndigheternas kommunikation i båda sociala tjänsterna. 

 

För det mesta använder myndigheterna i sociala medier pull strategy (se Mergels strategier på sidan 

24) där  sociala  medier  används  för  att  locka  andra  användare  till  organisationens  webbsida. 

Användning av denna strategi är ytterst uppenbart i PTS:s och det finska Trafikverkets Facebook- 
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och  Twitter-sidor  samt  på  CERT-FI:s  Facebook-sida. I  Twitter kommunicerar  CERT-FI  däremot 

genom  att  den  kombinerar  alla tre  Mergels  strategier:  myndigheten inför  information  till  andra 

användare (push strategy), har litet diskussion med sina följare (networking strategy) och leder dem 

också tidvis till organisationens egen webbsida (pull strategy). Det svenska Trafikverket är för sin 

del den  enda  myndigheten  i  min  undersökning som  skulle  kunna  säga  ha  använts networking 

strategy där  organisationens  mål  i  sociala  medier  är  att  skapa  relationer  med  andra  användare 

genom diskussioner och växelverkan. 

 

Fast alla fyra myndigheter har i sociala medier hundratals eller tusentals gillare, är det påfallande att 

myndigheterna inte  själva följer  andra  användare  mycket  i  Facebook  och  Twitter.  Som  tabellen 

nedan  visar är  antalen  sidornas  gillare  helt  olika  jämförda med  totalmängder  av  sidorna  eller 

användare som myndigheterna själva följer i sociala medier. Av de fyra myndigheterna är CERT-FI 

egentligen  den  enda  som  ses  vara  ens  litet  intresserad  av  vad  andra  organisationer  eller 

privatpersoner  berättar  i  sociala  medier. I  Facebook  har  CERT-FI  41 användare  som  den  följer, 

medan de andra myndigheterna följer mindre än 10 andra internetanvändare. I Twitter ser CERT-FI 

på  128  användare, medan de  andra  iakttar  under  40  användare. Den  allra minsta situtationen  har 

Post- och telestyrelsen som inte alls följer andra användare i Twitter. 

 

De  fyra  myndigheterna  verkar  lika  ganska  mycket  när  det  gäller  antalet  meddelanden  som  de  har 

själv  publicerat  i  sina  sociala  medier.  I  Facebook  har  alla, utom  PTS,  givit  ut  ungefär  30-40 

meddelanden  under  fyra  månader.  I  Twitter  däremot  är  dispersionen däremot  litet  större eftersom 

antalet meddelanden som verken har publicerats varierar från PTS:s 74 till det finska Trafikverkets 

103. Den intressantaste  observationen är ändå att  alla  myndigheter  har  publicerat  2–3  gånger  fler 

meddelanden i Twitter än i Facebook under forskningsperioden. 

 

Min undersökning visar klart att andra användare, utom det svenska Trafikverkets följare, inte ofta 

vill  fråga  myndigheterna  någonting  i  Facebook  eller  Twitter.  Som  tabellen  visar  har andra 

internetanvändare  skrivit  på CERT-FI:s,  PTS:s och  det  finska  Trafikverkets  Facebook-sidor 

sammanlagt  nio inlägg  och  på  samma  myndigheters  Twitter-sidor  21  inlägg. Det  svenska 

Trafikverket  är  ändå ett  undantag  i  denna  jämförelse eftersom  myndigheten  fick under 

forskningsperioden i Twitter 26 meddelanden och i Facebook till och med 371 meddelanden från 

andra  internetanvändare. Skillnaden  mellan  det  svenska  Trafikverket  och  de  andra  myndigheterna 

är  enorm,  men  samtidigt  bevisar  det  svenska  Trafikverkets  stora  mängd  av  frågor  från  andra 

användare att en myndighet verkligen kan utnyttja sociala medier effektivt i kommunikationen med 

medborgare.  
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Tabell 1. Sammanfattning av forskningsresultaten 

 

 Kommunikationsverket 
(CERT-FI) 

Post- och 
telestyrelsen 

Finska Trafikverket 
Svenska 

Trafikverket 
Antalet följare i Facebook 

3086 273 453 5038 

Antalet följare i Twitter 

3058 873 603 461 

Antalet följningsmål i 
Facebook 

41 9 6 4 

Antalet följningsmål i Twitter 128 0 21 39 
Antalet egna Facebook-
meddelanden 33 17 32 38 

Antalet egna Twitter-
meddelanden 

78 74 103 96 

Antalet meddelanden andra 
har publicerats på 
myndighetens Facebook-sida 

0 8 1 371 

Antalet meddelanden andra 
har publicerats på 
myndighetens Twitter-sida 

13 6 2 26 

Antalet meddelanden 
myndigheten har delat på 
Facebook 

15 0 11 0 

Antalet meddelanden 
myndigheten har delat på 
Twitter 

15 0 4 35 

Den längsta 
kommentarskedjan i Facebook 7 4 4 200 

Antalet gillare för dent 
populäraste inlägget i 
Facebook 

28 8 13 6766 

Antalet myndighetens egna 
inlägg på annat än landets 
dominerande språk i Facebook 

1 0 0 0 

Antalet myndighetens egna 
inlägg på annat än landets 
dominerande språk i Twitter 

4 0 0 0 

Antalet myndighetens 
utdelade innehåll på främmade 
språk i Facebook 

5 0 1 0 

Antalet myndighetens 
utdelade innehåll på främmade 
språk i Twitter 

12 0 0 0 

Antalet frågor eller 
kommentarer från andra 
användare på främmande 
språk i Facebook 

0 0 2 2 

Antalet frågor eller 
kommentarer från andra 
användare på främmande 
språk i Twitter 

3 0 0 0 

Strategi i Facebook 
Pull strategy Pull strategy Pull strategy 

Networking 
strategy 

Strategi i Twitter 
Kombination av alla tre Pull strategy Pull strategy 

Kombination 
av alla tre 
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Myndigheterna delar också tidvis andra internetanvändares innehåll i sina egna sociala medier. När 

jag  forskade  detta gjorde  jag  ett  par  intressanta  iakttagelser.  Nämligen hade de  svenska 

myndigheterna, PTS och det svenska Trafikverket, inte alls delat andra internetanvändares innehåll 

i Facebook. Ytterligare har PTS inte heller delat sina följares innehåll i Twitter, utan myndigheten 

använder  bara  innehåll  som  den själv  har skapat. De  finska  myndigheterna  har  däremot  delat 

följarnas innehåll  i  sina  sociala  medier  4–15  gånger.  Att  CERT-FI  har förmedlat i  Facebook  15 

gånger innehåll som har skapats av andra aktörer är märkvärdigt eftersom antalet är nästan hälften 

av  alla  meddelanden  som  finns  på  CERT-FI:s Facebook-sida. Detta  är  ett  bra  exempel på hur  en 

myndighet  på  ett  aktivt  sätt  erbjuder  sina  följare  innehåll  som  är  relaterat  till  myndighetens  eget 

verksamhetfält. 

 

Myndigheterna i Finland och Sverige verkar inte vara intresserade av att använda främmande språk 

när de kommunicerar i sociala medier. Som tabellen ovan visar var CERT-FI den enda myndigheten 

av  de fyra  som  själv  hade  skrivit  ett  meddelande  i  sociala  medier  på  andra  språk  än  landets 

dominerande språk. Antalet CERT-FI:s meddelanden som inte var på svenska var ändå bara fem. 

Av  dessa  fem  meddelanden var fyra på engelska  och  bara  ett på  svenska  som  är Finlands andra 

officiella språk.  

 

CERT-FI var i praktiken också den enda myndigheten som delade ut innehåll på främmande språk i 

sina sociala medier. Överraskande var ändå att fast Trafikverkena i Finland och Sverige inte själv 

hade publicerat inlägg på främmande språk var de likväl de ända myndigheterna som både fick två 

Facebook-meddelanden från andra användare på främmande språk. I Twitter var CERT-FI det enda 

verket som närmades med tre frågor på främmande språk. Som helhet är användning av fråmmande 

språk i myndigheternas sociala medier så ringa att den inte egentligen existerar. 
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5. Diskussion 

 

Användning av sociala medier i organisationskommunikation har blivit vanligt under de sista sju–

åtta åren. Altt fler privata  organisationer  både  från  den  privata  och  offentliga  sektorn  tar  i  bruk 

nättjänster  där  de  kan  vara  i  interaktion  och  förmedla  information. Också  statliga  myndigheter  i 

Finland och Sverige har börjat utnyttja olika nätverkstjänster för att kunna komma närmare medier, 

kunder  och  andra  intressentgrupper. Ändå  visar  min  forsking  att inte  alla  av de fyra statliga 

myndigheterna vars kommunikation i sociala medier jag har undersökt utnyttjar nättjänster såsom 

Facebook och Twitter effektivt och på ett ändamålsenligt sätt. 

 

I praktiken använder alla myndigheter, utom det svenska Trafikverket, sina Facebook- och Twitter-

sidor mest för att föra andra användare till sina egna webbplatser där det egentliga innehållet finns. 

Detta leder till att myndigheterna använder sociala medier bara som ytterligare lockmedel för att få 

mer besökare till sina webbplatser, och äkta interaktion i sociala kanaler fattas. Endast det svenska 

Trafikverket  har  lyckats  skapa  ett diskuterande samfund  på  sin  Facebook-sida, där  andra 

internetanvändare  dagligen ställer  frågor  till  myndigheten som  alltid  också  svarar  på  dem.  Det 

svenska Trafikverket använder sin Facebook-sida för att hjälpa vanliga människor och för att vara i 

interaktion med dem, inte för att bara informera om saker enkelrikat liksom de andra myndigheterna 

gör.   

 

Det  finns  också  skillnader  i kommunikationsstilen i  sociala  medier mellan  Finland  och  Sverige. 

Meddelanden  på  de  finska  myndigheternas  sociala  medier  är  informerande  och  ofta  skrivna  med 

passiv,  medan  de  svenska  myndigheterna  uppmuntrar  t.ex.  med  hjälp  av  duande  och  frågesatser 

andra internetanvändare att delta i diskussionerna.  Ytterligare använder de svenska myndigheterna 

mer än de finska verken personliga underskrifter på sina Facebook- och Twitter-meddelanden. 

 

När det gäller antalet inlägg och meddelanden som myndigheterna publicerade i sociala medierna är 

alla myndigheter två till tre  gånger aktivare  i  Twitter  än  i Facebook. Detta  är  ganska  intressant 

eftersom ett Twitter-meddelande  kan  vara  bara  140  tecken  långt och ärenden kan  inte  redovisas i 

Twitter på ett lika omfattande sätt som i Facebook. Myndigheterna använder Twitter i genomsnitt 

dagligen,  medan  Facebook  uppdateras  bara en  till  två gånger  i  en  vecka.  Detta är en ganska 

intressent  observation eftersom största  delen  av  organisationerna använder enligt  Johnson  (se 

figurerna 5 och 6 på sidan 20 och 21) också Facebook minst en gång per dag. Fast myndigheterna 

har publicerat mycket mer meddelanden i Twitter än i Facebook, är kommentarkedjorna på inlägg i 

regel ändå längre på Facebook. 
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Utöver enkelriktad  informering  verkar myndigheterna  inte  vara  intresserade  av  vad  andra  aktörer 

gör  i  sociala  medier. Samtidigt  som  varje verk hade  hudratals  eller  tusentals  gillare  i  sina  sociala 

medier följde myndigheterna själva högst bara tiotals andra organisationer eller privata människor i 

Facebook eller Twitter. T.ex. Post- och telestyrelsen har i Twitter 861 följare, men den själv är inte 

intresserad av andra användare. Detta visar också att myndigheterna i allmänhet ser sociala medier 

som informeringskanaler, inte som platser där de kan bilda nätverk och skapa nya relationer. 

 

Främmande  språk  används mycket  litet  i  myndigheternas  sociala  medier. Med  undantag  av 

Kommunikationsverkets  informationssäkerhetsavdelning  CERT-FI,  skrev  de  andra  myndigheterna 

inte några meddelanden  på  andra  språk  än på flertalets  språk  i  båda  länderna.  Detta  är 

häpnadsväckande särskilt  i  Finland där  landets  andra  officiella  språk  svenska  hade  använts  bara  i 

två meddelanden under fyra månader. Att de finska myndigheterna inte hade skrivit Facebook- och 

Twitter-meddelanden  på  svenska bevisar  att  statliga  organisationer  inte  håller  sociala  medier  för 

lika  betydelsefulla  kommunikationskanaler  som  de mer  traditionella  medlen,  såsom 

pressmeddelanden eller webbsidor. 

 

Som  helhet  verkar  statliga  myndigheter utnyttja  sociala  medier  som  nybörjare.  Med  hjälp  av 

Rozwells  kategorier  (se  sidan 13)  skulle  jag  säga  att alla  fyra  myndigheter  hör  till den  tredje 

kategorin, i  vilken  organisationer  provar  sociala  medier  litet  och  låter  vissa  anställda  använda 

sociala medier för begränsade intentioner. Ändå har det svenska Trafikverket betjänat sina kunder 

aktivt i Facebook och Twitter och därför skulle denna myndighet också kunna placeras, som enda 

myndighet  av  de  fyra, i  Rozwells högsta kategori, där  organisationer  anser  sociala  medier  som 

ytterligare kommunikationsverktyg och använder dem månsidigt med tanke på vanliga människors 

behov. 

 

Syftet med min undersökning var inte bara att redogöra för hur ofta myndigheterna kommunicerar 

på  Facebook  eller  hur  frekvent  ämbetsverkens  interaktion  med  sina  intressentgrupper  är,  utan  att 

förstå mer helhetsbetonat, hur statliga myndigheter agerar i sociala medier för närvarande. Innan jag 

började  min  undersökning  hade  jag  vissa  föraningar och  hypoteser  om  hur  myndigheterna  skulle 

kommunicera  i  sociala  medier  och  denna  undersökning  har  verifierat  största  delen  av  dem. De 

statliga myndigheternas kommunikation i sociala medier är rätt enkelriktad och det finns bara litet 

interkation med andra internetanvändare. Men även om största delen av de observationer som jag 

gjorde inte kom som  överraskningar för mig har undersökningen visat vilka  saker  organisationer 

måste satsa på om de verkligen vill få nytta av sin närvaro i sociala medier. Myndigheterna måste 
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lyssna på och  observera  vad  de  andra  organisationerna och  privata  personer  gör i sociala  medier, 

använda olika sociala nätverk som medel för kundtjänst samt bilda nätverk. Dessa obeservationer 

kommer  säkert att  hjälpa  mig  också  senare  när  jag  jobbar  med  kommunikationsuppgifter  inom 

statsförvaltningen. 

 

Undersökningen har också väckt många ytterligare frågor som jag i framtiden vill få svar på. Det 

skulle  vara  intressant att  undersöka  vad personalen  i  statliga  myndigheter själv  anser om 

användningen av sociala medier och vad de egentligen vill nå med hjälp av Facebook eller Twitter. 

Likaså  skulle  jag  vilja ta  reda  på, vad ämbetsverkens följare i Facebook  och  Twitter anser om 

myndigheternas kommunikation i sociala medier och om deras åsikter liknar mina egna tolkningar.  

 

Susanna  Paloheimo (2014 [www]), kommunikationsexpert  och  virtuos på  sociala  medier, skrev 

nyligen  på ett slående  sätt om  hur  den  finska  kommunikationskulturen är  fastnad  i  urgamla 

sedvanor, enligt  vilka  pressmeddelanden  är  det  bästa sättet  för  koncernkommunikation  att  berätta 

om  organanisationens  nyheter, och att sociala  medier  ifrågasätts  och  aktas hela  tiden. Denna 

tendens är märkbar även i myndigheternas kommunikation både i Finland och i Sverige, men jag 

hoppas att myndigheterna så småningom förstår sociala mediers möjligheter för statsförvaltningen. 

Finland är nämligen i mina vackraste visioner en dag ett land där medborgare och myndigheterna 

kommunicerar  öppet  i  olika  sociala  medier  och där vanliga  människor  på  riktigt kan delta  i  och 

påverka ämbetsverkens beslutsfattande. 
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