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Sammanfattning 
 
Denna studie analyserar hur tre svenska kommuner använder mikrobloggen Twitter i sin 
dagliga kommunikationsverksamhet.  
 
Studiens teoretiska utgångspunkt tas ur Gavers och Kress teorier kring affordances, Hallidays 
teorier om sociosemiotik samt Kress teori om den semiotiska resursen. Metoderna för 
analysen består av kvalitativa intervjuer kombinerat med en interpersonell textanalys, med 
fokus på språkhandlingar, språkstil och tilltal. 

Studien visar att kommunernas syn på, och användning av Twitters handlingsmöjligheter 
skiljer sig påtagligt i vissa aspekter. Två av kommunerna använder sig av mikrobloggen 
nästan uteslutande som en kanal för spridning av information om andra kanaler för att 
interagera med kommunen.  

Studien visar även att alla tre kommuner generellt sätt använder sig av ett vardagligt språk i 
sina inlägg med ett direkt tilltal och att förtrolighetsstrategier är vanligt förekommande. 

Till sist visar dessutom studien att kommunernas twitternärvaro kommit att påverka 
arbetsrutinerna hos andra avdelningar inom kommunkontoret, främst med hänseende till en ny 
utsatthet för beslutsfattare samt en kortare hanteringstid för ärenden. 

  

Nyckelord: kommuner, twitter, interpersonell textanalys, kvalitativ intervju, sociala medier.  
 

Engelsk titel: Municipal tweeting – analyzing three swedish municipalitys use of the microblogg 

Twitter. 
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Inledning	  
Kommunikationen mellan Sveriges kommuner och dess invånare har förändrats under de senaste åren. 

I och med att nya plattformar i form av olika sociala medier börjat spela en allt större roll i hur 

myndigheter når ut till sina medborgare skapas nya förutsättningar för hur myndighetskommunikation 

bedrivs.  

I slutet av november 2013 kom en rapport ut med namnet Svenskarna och internet 2013. Rapporten 

ges ut varje år av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), ”en oberoende allmännyttig organisation 

som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige” 1. Rapporten är skriven av Olle Findahl och är 

en kartläggning av hur svenskar använder sig av informations- och kommunikationsteknik i vardagen. 

Rapporten visar att antalet aktiva konton på mikrobloggtjänsten Twitter dubblerats på de två senaste 

åren, totalt är idag 17 % av befolkningen aktiva medlemmar. (Findahl 2013). Twitter har därmed blivit 

ett medborgarforum även här i Sverige, på samma vis som det varit i USA under en tid. Tidigare 

bestod de flesta användarna främst av journalister, medieprofiler, företag samt vissa myndigheter. 

Årets rapport visar däremot att det är de unga, de mellan 12 till 25 år som är de mest aktiva 

användarna.  

Den sfär som skapats kring Twitter, med dess informella ton samt dess snabba dialogbaserade 

upplägg, får ses som ett relativt nytt verktyg för en svensk kommun att hantera. Ett verktyg med egna 

förutsättningar för informationsspridning men också med egna förutsättningar rent språkligt.  

 

1.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

1.2	  Problemformulering	  

Myndighetsspråk används ibland som ett skällsord, en beskrivning för texter som uppfattas som 

svårlästa, begreppsfyllda och ibland till och med obegripliga för den vanliga medborgaren. Ett ljus i 

tunneln har varit den satsning på klarspråk som tillämpats inom svenska myndigheter för att skapa 

bättre myndighetstexter. Myndighetsspråket sägs därför ha blivit mer intimiserat under de senare 

årtiondena (Nyström Höög 2012:16) men alla är inte helt överens om att detta är en positiv trend, att 

det finns en risk att en myndighets auktoritet och trovärdighet skadas ifall den anammar ett allt för 

personligt och privat språk. Denna balansgång mellan att upprätthålla en trovärdighet samtidigt som 

man arbetar för närmare kommunikation med sina invånare har satts på prov under de senaste åren, i 

och med sociala mediers intåg i svenskens och myndigheternas vardag, där Twitter är en av de största 

kanalerna. 
                                                        

1 http://www.soi2013.se/om-rapporten/om-arets-rapport/ 
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I min uppsats vill jag undersöka hur tre kommuner i Uppsala län använder sig av Twitter i det dagliga 

verksamhetsarbetet. Det jag är intresserad av att undersöka är hur de kommunikationsansvariga på 

kommunerna ser på twitterskrivande som aktivitet, d.v.s. hur det sköts, vilka svårigheter/möjligheter 

som verktyget bär på, samt tankar kring det språk som används på Twitter. Vidare vill jag även 

undersöka huruvida dessa uppfattningar stämmer överens med och kan urskiljas i de twitterinlägg som 

publiceras på kommunernas officiella twitterkonton. De frågeställningar jag tänkt besvara lyder därför 

som följande: 

Hur upplever kommunerna själva att de använder mikrobloggtjänsten Twitter?  

 - Hur stämmer detta överens med de twitterinlägg som de skriver? 

Hur påverkar kommunens twitternärvaro andra verksamheter inom organisationen? 

Vilken relation skapas mellan kommunen och deras följare rent språkligt i kommunernas 

twitterinlägg? 

 

1.3	  Om	  Twitter	  

Twitter lanserades 2006 som en mikrobloggstjänst där användarna är begränsade till 140 tecken per 

inlägg. Från början var Twitter tänkt som ett sätt att förena de enkla statusuppdateringarna som skrivs 

på Facebook med funktionen av ett sms. Användare uppmanades att dela med sig av vad de gjorde i 

stunden, twittra, till sina vänner eller vem som helst som är intresserad av dem (Gustafsson & Rahm, 

2010). För att kunna läsa vad någon skriver så väljer man att följa en användare och får då automatiska 

uppdateringar varje gång denne skriver en tweet. Dessa hamnar i en automatiserad lista tillsammans 

med alla andra tweets från de som man följer, ett så kallat twitterflöde. Flödet kan alltså se väldigt 

olika från användare till användare, beroende på vilka personen valt att följa. De som väljer att följa 

någon kallas för followers eller följare. En användare kan välja ifall hen vill låsa sitt konto, vilket 

innebär att enbart de egna följarna kan se tweetsen eller om det ska vara öppet, vilket innebär att vem 

som helst kan surfa in och läsa, oavsett om de har ett konto eller inte.  
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Exempel 1. Exempel på ett twitterflöde. 

Om man följer någons flöde och denne skriver något som man uppskattar, kan man välja att göra en 

retweet, eller återtwittring, för att på så vis dela med sig av tweetet även till de följare man själv har, 

följare som kanske inte följer just den ursprungliga twittraren.  Längst upp i exempelflödet Bild 1 syns 

en sådan retweet, där det är användaren andresslokko som valt att retweeta ett inlägg från användaren 

ben_wyatt.  

Den ursprungliga tanken, den som i allra högsta grad gäller även idag, var att skapa ett sätt för 

människor att kunna dela med sig av tankar och händelser direkt i stunden, samtidigt som de sker. 

Detta underlättas då man kan använda antingen sin dator eller sin smartphone för att skriva och läsa 

inlägg. Det var denna sociala funktion, att ständigt vara kopplad till ett nätverk av andra personer som 

rapporterade sin status kontinuerligt som var den primära funktionen med Twitter till en början 

(Gustafsson & Rahm, 2010). Däremot hade grundarna inte förutsett hur användningen av systemet 

skulle komma att utvecklas av själva användarna. Användare började nämligen skriva inlägg som 

riktade sig direkt till en annan användare genom att skriva ett @-tecken följt av användarnamnet på 

den man vände sig till :”@niklaswahlqvist Hur var föreställningen igår?”.  På så vis kunde användare 

konversera med varandra. Denna användning blev så pass vanlig att Twitter inkorporerade 

användandet när de uppdaterade systemet. Genom att skriva @-användare skapade man en hyperlänk 

till kontot av den man adresserade. På så vis kunde andra användare lättare följa konversationen 

mellan två konton. Detta utvecklades i sin tur genom införandet av en reply-funktion, ungefär på 
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samma sätt som det finns en Svara-knapp i mejlprogram. Detta har man sedan vidareutvecklat och nu 

kopplas inlägg taggade med ett @-användare ihop till ett flöde, som bilden här nedanför visar. 

 

Exempel 2.  Konversationsflöde där användare taggat varandra 

för att svara på ett tidigare inlägg. 
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2.	  Tidigare	  forskning	  	  
En av de tidigaste undersökningarna av Twitter gjordes av Java m.fl. (2007). Syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur användare twittrar och varför. I sin analys kommer de fram till 

att det finns fyra huvudsakliga anledningar till att människor använder twitter: för småprat, för samtal, 

för att dela information och för att sprida nyheter (Java m.fl.). 2007:62). Kopplat till detta resultat fann 

de att det fanns tre olika typer av användare: 

§ Informationskällor - användare som har ett stort antal följare och som sprider information 

och nyheter. 

§ Vänner - den största gruppen, som består av användare som följer eller blir följda av vänner 

och bekanta. 

§ Informationssökare – användare som följer ett stort antal andra användare men som twittrar 

väldigt sällan själv. 

 

En annan tidig studie inom twitterforskningen gjordes av Honeycutt & Herring (2009) vars 

undersökning fokuserade på användningen av @-tecknet i tweets. Vid tidpunkten för undersökningen 

fanns det ingen inbyggd funktion i Twitter för att skapa hyperlänkar till andra användare, som det gör i 

den nuvarande versionen. Studien visade att merparten av användningen av @-tecknet användes för att 

adressera eller referera till en annan användare (Honeycutt 2009:7). Detta blev på så vis ett medel för 

användarna att skapa konversationer mellan varandra. Twitter tog senare tillvara på denna användning 

och byggde in den i systemet. Min undersökning kommer använda detta resultat för att jämföra i 

vilken utsträckning kommunerna tar del av och även skapar denna typ av konversationer på Twitter 

genom att använda sig av denna numera inbyggda funktion. 

Gustafsson & Rahm (2010) gör i sin studie Kvitter om twitter en jämförelse mellan myndigheters och 

privatpersoners användning av Twitter. Undersökningen baseras på twitterinlägg publicerade under 

sommaren 2009 av sju olika statliga myndigheter samt twitterinlägg från 30 privatpersoner under 

samma tid, varpå de språkliga dragen jämförs. Studien kommer fram till att ”myndigheterna 

företrädesvis twittrar monologiskt, medan privatpersonerna twittrar dialogiskt – de är del av ett 

samtal” (Gustafsson & Rahm 2010:99). Författarna menar vidare att Twitters funktion tycks för 

myndigheterna vara informativ, medan den för privatpersoner är social. Dessutom lyfter de fram att 

myndigheterna gärna använder twitterinläggen som ”puffar” för texter på de egna hemsidorna 

(2010:99). Detta resultat är intressant för min undersökning i.o.m. att grundsyftet för min 

undersökning är att undersöka en anna form av statlig instans användning av Twitter. 
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I sin avhandling Ungdomars dagliga interaktion - En språkvetenskaplig studie av sex 

gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier, försöker Theres Bellander undersöka 

hur kommunikationen mellan gymnasieungdomar förändras beroende på vilken verksamhet 

kommunikationen sker i samt vilka roller deltagarna tar i interaktionen. Bellander undersöker även det 

hon kallar för teknikaspekten. Förenklat handlar hennes infallsvinkel om hur mediet sätter sin prägel 

på språkbruket (Bellander 2010). I avhandlingen kommer hon bl.a. fram till att ungdomarna snabbt 

växlar mellan olika språkbruk beroende på vilken verksamhet de befinner sig i, samt att de visar prov 

på en bred språkrepertoar som de kan variera beroende på vilket syfte de har med interaktionen: 

 Det språkbruk som är karaktäristiskt för mediet bör därför ses som en bank av resurser 

som mobil- och datoranvändare kan använda sig av i olika syften, exempelvis för att 

uppnå ett visst mål med interaktionen eller orientera sig mot en viss roll (Bellander 

2010:203). 

Trots att Bellanders avhandling berör ungdomars kommunicerande är hennes resonemang relevant för 

min undersökning eftersom ett delsyfte med min undersökning är att analysera kommunernas 

språkbruk på Twitter. Går det att se drag i språkbruket som kan kopplas till mediet, interaktionssyftet 

och rollerna mellan kommun och följare? 

I sin C-uppsats När myndigheter twittrar - Att ta fram en stil för det offentliga språket på Twitter 

(2011), försöker Sophie Collini undersöka hur kommuner bör formulera sina twitterinlägg rent 

stilmässigt. Syftet med hennes uppsats är att presentera 20 stycken stilförslag på twitterinlägg för 

kommuner. Dessa stilförslag grundas dels på resultatet från en textanalys av existerande twitterinlägg 

från åtta stycken kommuner men också på förslag om hur en kommun bör använda twitter. Dessa 

förslag hämtar Collini från fyra stycken intervjuer med personer som, enligt henne själv, förväntas ha 

god kännedom om problemområdet (Collini 2011:25). Collini kommer fram till att kommunerna 

generellt sätt inte är särskilt närvarande, inbjudande eller personliga och att de därför inte strävar efter 

att skapa dialog (Collini 2011). Dock lyftes Uppsala kommun upp som en kommun som stundtals bröt 

mot detta mönster. Jag ämnar i denna uppsats se huruvida mina analysresultat stämmer överens med 

de resultat som Collini presenterar. 

 

I en annan uppsats på C-nivå utför Mats Åberg en undersökning baserat på alla twitterinlägg som 

skrevs av riksdagsledamöter under en dag, den 13 mars 2013. Syftet med undersökning är att lyfta 

fram kännetecknande drag för twitteranvändning bland ledamöter. Detta görs genom att undersöka 

vilka typer av interpersonella språkhandlingar som utförs samt genom att undersöka eventuella 

språkliga särdrag bland riksdagsledamöternas twitterinlägg. Det resultat som Åberg presenterar visar 

att den vanligaste språkhandlingen är ett påstående, följt av språkhandlingen fråga. Åberg kommer 
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även fram till att politikerna använder sig av nya språkkonstruktioner, såsom egenproducerade 

förkortningar samt att regelrätta språkfel förekommer. Detta tillskriver han Twitters teckenbegränsning 

samt att kommunikationen sker “spontant i tid och rum” (Åberg 2013:32). I min avslutande 

sammanfattning kommer jag att ställa Åbergs resultat mot mina egna resultat. 

 

3.	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
I detta stycke presenterar jag de vetenskapliga utgångspunkter som denna uppsats tagit avstamp ur. 

Det första stycket berör begreppen affordance, sociosemiotik och semiotisk resurs. Efter det följer en 

genomgång av den interpersonella metafunktionen, där begreppen språkhandlingar, språkstrategier 

och stilaxlar avhandlas.  

3.1	  Affordances	  	  

Konceptet affordances uppstod inom det filosofiska forskningsfältet, i och med att J.J Gibson 

publicerat sin artikel ”The Theory of Affordances“ (1977). I sin forskning utgick Gibson från en teori 

om ekologisk psykologi, som handlar om hur varelser påverkar varandra i en miljö samt hur själva 

miljön påverkar varelserna, samt hur varelserna påverkar själva miljön de befinner sig i: 

The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, 

either for good or ill. I mean by it something that refers to both the environment and the animal 

in a way that no existing term does” (Gibson 1979: 127) 

 

Själva begreppet bildade Gibson utifrån ”To afford”, erbjuda eller tillhandahålla. Något svenskt 

begrepp verkar tyvärr inte finnas, detta eftersom begreppet med dess innebörd är svårt att översätta 

kort och koncist.  

Affordance kan alltså syfta till den handlingsmöjlighet som bestäms av både miljön men också 

individen. En annan som intresserar sig i affordance är Gaver (1991), som lyfter begreppets 

funktionalitet när det gäller utvecklingen av användargränssnitt inom datasystem. Gaver menar att 

konceptet, med sitt fokus på interaktionen mellan individ och miljö, är användbart när man talar om 

tekniska datasystem som uppfattas som intuitiva av användaren genom dess affordances (1991:80). 

Uppfattningen (perception) av en miljös affordances kan dock variera mellan användare, beroende på 

vilken kultur, kontext, erfarenhet och intention användaren bär på (Gaver 1991:81). Gaver tar i sin 

artikel upp en modell som illustrerar hur perceptuell information hjälper användaren att uppfatta 

affordances: 
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Figur 1. Gavers modell för att särskilja affordances. 

 

§ Perceptible affordance – de tillfällen det existerar en affordance och den är uppfattningsbar 

av individen. 

§ False affordance – tillfällen då individen upplever att det finns en uppfattningsbar affordance 

och försöker handla efter denna, när den i verkligheten inte existerar. 

§ Hidden affordance - här finns en affordance men det är inte möjligt för individen att själv 

upptäcka den med sin uppfattningsförmåga, utan denne måste få informationen om 

handlingsmöjligheten på något annat vis. 

§ Correct rejection – de gånger en affordance inte existerar och därför inte heller uppfattas av 

individen. 

Gavers modell skrevs i början av nittiotalet och kopplas i artikeln främst till den vid tidpunkten relativt 

nya företeelsen att designa gränssnitt med visuella aspekter, som klickbara knappar, rullistor och 

liknande. Jag anser att Gavers modell även går att tillämpa på ett verktyg som Twitter. I denna uppsats 

kommer modellen användas ur en kommunikativ och språklig aspekt. Vad gäller det kommunikativa 

kan modellen appliceras för att se vilka handlingsmöjligheter en kommun ser i verktyget Twitter, vilka 

möjligheter de inte uppfattar eller kanske rentav avskriver som omöjliga. Dels ur den tekniska 

aspekten som fokuserar på vad gränssnittet tillåter, (textlängd, länkar, bilder) men också vilken typ av 

kommunikation som är möjlig mellan en kommun och dess följare, sett till den sociala kontexten.  

I denna uppsats kommer denna utgångspunkt att användas för att undersöka vilka möjligheter som 

uppstår hos kommuner i och med det nya sociala mediet Twitter. Affordancebegreppet kommer att 

läggas på Twitter som kommunikationsverktyg, d.v.s. de förutsättningar och begränsningar som 

Twitter har för att skapa mening mellan den som twittrar och den som agerar följare. Genom att 

undersöka vilka affordances som kommuner tillskriver Twitter hoppas jag kunna se vilka 

kommunikativa mål kommunerna har med mediet.  
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Sociosemiotiken	  

Det senaste årtiondet har affordancebegreppet spelat en stor roll i den teori om multimodalitet som 

presenterats av Gunther Kress. Kress utgångspunkt tas ur den sociosemitotiska teorin, som till stora 

delar grundar sig på Michael Hallidays teorier. Halliday menar att den språkliga formen och den 

sociala formen är en och samma, att språket utvecklats för att tillfredsställa de behov som skapas av 

interaktionen mellan människor (Ledin 2001:17). Språket kan därför sägas forma den sociala 

kontexten samtidigt som den formas av den. Den semiotiska infallsvinkeln grundar sig i 

betydelseskapande, att språket är funktionellt och ett medel för handling och för människor att skapa 

mening tillsammans (Ledin 2001:18).  Kress har sedan utvecklat detta synsätt i sin egen teori om 

multimodalitet, där han även lyfter begreppet semiotisk resurs. En semiotisk resurs kan sägas vara de 

resurser som finns för att skapa mening och betydelse. Resursen kan t.ex. bestå av en enstaka bokstav 

eller en meningsstruktur. Men tanken om den semiotiska resursen innefattar även andra saker än bara 

skriven text. Bilder, rösttonläge, rörlig bild och färger, alla ses som semiotiska resurser. Kress menar 

att vi använder oss av olika semiotiska resurser i olika sammanhang för att lyckas med att skapa 

betydelse. Ett utdrag får spegla den syn Kress har på sin egen teori: 

”It rests on several fundamental assumptions: signs are always newly made in social interaction; 

signs are motivated, not arbitrary relations of meaning and form; the motivated relation of a 

form and meaning is based on and arises out of the interest of makers of signs; the 

forms/signifiers which are used in the making of signs are made in social interaction and become 

a part of the semiotic resources of a culture. The relation of form and meaning is one of aptness, 

of a ’best-fit’…./” (Kress 2010:54-55). 

Jag har valt att översätta Kress begrepp signs till meddelande. Kress menar alltså att meddelandet 

skapas alltid på nytt i den sociala interaktionen där relationen mellan form och funktion/betydelse är i 

allra högsta grad korrelerade och sprungna ur det syfte som skaparen ser med meddelandet.  

Denna semiotiska resurs som skapas är alltså den som anses bäst lämpad i den kontext där den 

förekommer och blir således en del av den. Men precis som Halliday pekar Kress på att de semiotiska 

resurserna ”kalibrerar om” den sociala interaktionen/kontexten:   

”In communication, members of a community participate in the renewing, the remaking and the 

transformation of their social environment from the perspective of meaning. In that process ‘the 

social’ – as entities and forms, as processes and practices – is constantly articulated in (material) 

semiotic form: the social is re- calibrated, re-registered with semiotic/cultural resources.” 

  (Kress 2010:34). 
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Kress tankar om hur semiotiska resurser kalibrerar om den sociala kontexten/interaktion/praktiken 

kommer att användas som utgångspunkt dels för att försöka få svar på hur Twitter påverkar 

kommunernas övriga avdelningar men även för att se hur mediet Twitter påverkar hur kommunerna 

språkligt kommunicerar med sina invånare genom den semiotiska resursen ”twitterinlägg”.  

 

 

3.2	  Språkhandlingar	  

Den interpersonella metafunktionen beskriver den interaktion som görs möjlig mellan individer i text 

och samtal med hjälp av språket. (Holmberg, Karlsson, Nord 2011: 97). Själva ordet interpersonell 

betyder ”mellanmänsklig” och funktionen kan alltså sägas beskriva relationen mellan individer i ett 

samtal. En analyskategori som den interpersonella metafunktionen erbjuder är språkhandlingar, 

närmare bestämt hur en text påstår, uppmanar, frågar eller erbjuder något (Holmberg, Karlsson, Nord 

2011: 98-99).  Inom SFG talar man om att en satstyp, t.ex. en påståendesats, kan användas för att 

realisera en annan typ av språkhandling, ett erbjudande eller en uppmaning. Detta brukar benämnas 

som en modusmetafor (Holmberg, Karlsson, Nord 2011: 103). För att testa att det verkligen rör sig om 

en modusmetafor kan man se till situationskontextens relation, d.v.s. i vilket sammanhang metaforen 

återfinns och vilken relation som finns mellan skribent och läsare (Holmberg, Karlsson, Nord 2011, s 

104). 

 

Positiva och negativa språkhandlingar 

Hellspong & Ledin (1997) skriver i deras handbok för textanalys, Vägar genom texten, om positiva 

och negativa språkhandlingar. Dessa språkhandlingar beskrivs som särskilt viktiga när det kommer till 

sociala relationer. En positiv språkhandling handlar ofta om att visa uppskattning samtidigt som den 

antingen skapar eller visar på närhet till motparten, det handlar om att visa intresse för motparten och 

stärka deras självbild (Hellspong & Ledin 1997:165). Vanliga positiva handlingar är t.ex. beröm, 

komplimanger, gratulationer, tack, löften och erbjudanden.   

Negativa språkhandlingar beskrivs i handboken vara sådana handlingar som inskränker motpartens 

handlingsmöjligheter och som kan uppfattas som sårande eller kränkande. Exempel på negativa 

språkhandlingar är fördömande, varningar, förlöjligande och uppmaningar (Ledin & Hellspong 

1997:165).   

Bara för att en språkhandling är positiv betyder inte det att mottagaren alltid uppskattar den. Om 

mottagaren blir överöst med beröm bara för att göra denne mer medgörlig kan det få motsatt effekt då 

sändaren kan upplevas som manipulerande (Hellspong & Ledin 1997:166). Negativa språkhandlingar 
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kan efter samma princip uppskattas ifall de är av mildare grad, en uppmaning att kontakta ett 

telefonnummer för att få svar på en fråga kan upplevas som inkräktande på handlingsfriheten, men 

samtidigt kan mottagaren uppskatta att få tydliga instruktioner för att kunna lösa problemet.  

För att försöka undvika att en språkhandling uppfattas negativt kan en textskapare använda sig av 

något som Ledin & Hellspong kallar för sociala strategier: försiktighetsstrategier och 

förtrolighetsstrategier. Dessa används för att skapa en närhet och samhörighet till motparten. En 

förtrolighetsstrategi kan vara att man säger till någon att ”det där var gott tänkt av dig som vanligt men 

kanske passar det inte just i det här sammanhanget”, i ett försök att få en negativ språkhandling, som 

uttrycker kritik mot mottagaren, att framstå som positiv genom att ge denne beröm samtidigt. En 

försiktighetsstrategi kan i sin tur vara ett sätt att förminska en negativ språkhandling: ”Det där gick 

kanske inte så bra som det hade kunnat”. Det vanskliga i försiktighetsprincipen är att den kan 

uppfattas som ironisk, vilket kan förvärra situationen.  

Stilaxlar	  

En stilaxel kan beskrivas som en graderingsskala för att placera in en text mellan två olika språkliga 

stilar, exempelvis formellt kontra vardagligt. Ledin & Hellspong tar upp detta begrepp och beskriver 

det som en funktion för att se hur en avsändare väljer att positionera sig själv i interaktionen. Ett 

formellt språk signalerar en distans mellan skribent och läsare och skapar en relation mellan deltagarna 

i interaktionen som uppfattas som icke jämställd. På samma sätt kan den andra änden av stilaxeln med 

ett vardagligare talspråk signalera förtrolighet mellan deltagarna, avsändaren signalerar därigenom att 

mottagaren uppfattas som jämbördig (Ledin & Hellspong 1997:199). 

Tilltal 

Även hur textskribenten använder sig av tilltal kan signalera förtrolighet och närhet till mottagaren 

samt vilken roll denne förväntas ta i texten (Ledin & Hellspong 1997:173). Genom att koppla olika 

språkhandlingar till ett skapat text-du i sin text, skapar avsändaren en roll för mottagaren att sätta in sig 

själv i och därmed bildas en relation dem emellan (1997:173). 
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4.	  Material	  
Här följer en presentation av det material som legat till grund för undersökningen samt en motivering 

till varför just detta material har valts.	  

De kommuner som valts ut är som tidigare nämnt Uppsala, Östhammar och Håbo kommun. Valet av 

dessa kommuner föll på att de alla ligger geografiskt nära varandra (de tillhör alla samma län, Uppsala 

län) vilket underlättade själva datainsamlingen. Urvalet ansåg jag som ytterligare passande eftersom 

det möjliggjorde för undersökningen att lyfta fram eventuella skillnader eller likheter mellan 

kommuner som ingår under samma län och som därför kunde tänkas ha mer utbyte med varandra än 

om de varit mer geografiskt spridda. 

4.1	  Intervjuer	  

Intervjumaterialet består av 2 stycken ljudinspelningar som spelades in i under mina intervjuer med 

Karin M från Uppsala kommun (42 min 41 sek) och Karin B från Håbo kommun (47 min 55 sek) samt 

de intervjuanteckningar som fördes under ett samtal med Sirkka-Liisa från Östhammars kommun. I 

underrubriken Insamlingsmetod under Metoddelen av uppsatsen förklaras varför någon inspelning 

med Östhammars kommun inte gjordes. 

4.2	  Twitterinlägg	  

Den andra delen av empirin består av 9 stycken inlägg från de tre olika kommunernas Twitterkonton. 

Dessa är fördelade enligt följande: Uppsala 2 stycken, Håbo kommun 5 stycken och Östhammars 

kommun 3 stycken. Dessa exempeltweets har jag valt ut eftersom de lyfter fram vissa särskiljande 

drag som sticker ut hos var och en av kommunerna. Tanken med exemplen är därför att lyfta fram en 

företeelse hos en kommun, som inte förekommer i samma utsträckning hos de andra två.  
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5.	  Metod	  
Här presenterar jag hur jag gått tillväga i min bearbetning av empirin för undersökningen. Först 

presenteras metoden för de kvalitativa intervjuerna följt av en metodpresentation av den 

interpersonella textanalys som utförts på de utvalda exemplen från kommunernas twitterinlägg. 

5.1	  Kvalitativ	  intervjuer	  

Metodmotivering 

Kvalitativ intervju valdes som datainsamlingsmetod för att det var av intresse att få så beskrivande 

svar som möjligt av informanternas erfarenheter och handlingar. En avsikt med valet av metoden var 

att informanternas beskrivning av tankegångar kring upplevelser och arbetssätt upplevdes som det 

mest lämpade alternativet för att besvara min frågeställning. Lantz (1993) beskriver hur intervjun har 

som främsta uppgift att ”söka fånga hur respondenten gestaltar fenomenet och tillskriver det mening”. 

Denna mening beskriver Lantz som sammanhangsbestämd och att det är respondentens erfarenheter 

som utgör den kontext mot vilket fenomenet får mening och kan förstås (Lantz 1993:34). 

Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal 

huvudfrågor som ger en möjlighet för informanten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa 

följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. En halvstrukturerad intervjumetod öppnar upp för en 

intervjusituation som mer liknar ett samtal, något som är gynnsamt eftersom frågorna till stora delar 

handlar om informantens egna reflektioner och uppfattningar (Lantz 1993:18).  

Fördelen med att utgå från ett antal förutbestämda frågor/teman i intervjuerna är att det underlättar det 

efterföljande analysarbetet, då informanternas svar på ett enklare vis kan ställas mot varandra och 

jämföras. En likartat ställd fråga ges en unik innebörd av varje individ och deras svar speglar därför 

den egna tolkningen av svaret men också vilken innebörd man ger själva frågan (Lantz 1993:34) 

Till min hjälp använde jag mig av en intervjumall bestående av ett tiotal frågor. Respondenterna hade 

inför intervjun fått tillgång till dessa frågor, detta för att de själva skulle få en större förståelse av vad 

jag var ute efter och dels för att jag hade en förhoppning att det skulle leda till mer givande svar ifall 

de fått fundera över frågorna en tid innan vårt samtal. Ordningen på frågorna bestämdes inte förväg, då 

jag ansåg att det skulle störa flytet i samtalet. Detta visade sig vara en någorlunda korrekt bedömning 

då respondenterna gärna gav väldigt uttömmande svar, vilket gjorde att en del frågor besvarades ”av 

bara farten”. Dock så inleddes varje intervju med att respondenterna fick berätta kort om sig själva, sin 

yrkesroll samt sin inställning till sociala medier. Enligt Lantz (1993) är det en god strategi att starta 

med ämnen som ligger närmaste respondenten, detta för att skapa en mjuk och avslappnad start på 

samtalet. 
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Insamlingsmetod 

Empirin för en stor del av uppsatsen består av tre stycken kvalitativa intervjuer som gjorts tillsammans 

med personer anställda på kommunerna, vars arbetsuppgifter innefattar att sköta det officiella 

twitterkontot. Intervjuerna med Uppsala kommun och Östhammars kommen gjordes i samband med 

ett personligt möte till skillnad från intervjun med Håbo kommun som gjordes via telefon. 

Anledningen till detta var att informanten från Håbo kommun inte hade möjlighet att träffas i person, 

varpå vi kom överens om att göra intervjun över telefon istället.  

Intervjumaterialet från Uppsala kommun och Håbo kommun består av två ljudinspelningar som 

gjordes med hjälp av en mobiltelefon i samband med intervjuerna. Intervjun med Håbo kommun 

skedde över telefon och spelades in med hjälp av en applikation som sparar en ljudinspelning av ett 

samtal. Längden på inspelningen med Håbo kommun är 47 minuter och 55 sekunder. Inspelningen 

från intervjun med Uppsala kommun gjordes i ett möte ansikte till ansikte är 42 minuter och 23 

sekunder. Informanten från Östhammars kommun förklarade att hon hellre avsatte mer tid för att låta 

mig hinna anteckna svaren än att bli inspelad, vilket respekterades. Detta innebär att materialet som 

samlades in från denna intervjusituation består av de anteckningar som fördes av mig under själv 

intervjun. Efter samråd med min handledare gjorde vi bedömningen att detta var en insamlingsmetod 

som var tillräcklig för att kunna uppfylla undersökningens syfte. Jag bad även om lov att kontakta 

informanten från Östhammars kommen i efterhand för att komplettera materialet, vilket hon inte hade 

några problem med. Även Uppsala kommun och Håbo kommun ställde upp på att bli kontaktade i 

efterhand. 

 

Bearbetning av materialet 

För att bättre kunna analysera och jämföra respondenternas reflektioner och åsikter valde jag att 

transkribera de två ljudinspelningarna. Transkriberingen som gjordes är av ett mycket enkelt snitt, jag 

gjorde inte en transkribering som inkluderade alla pauslängder, tvekljud, tonhöjningar o.s.v. Jag ansåg 

att det räckte med att få ner intervjun ordagrant i textformat. Jag gjorde denna avvägning eftersom jag 

endast var ute efter respondenternas reflektioner och tankar, d.v.s. vad de pratar om samt hur de 

beskriver detta. Med detta sagt är jag fullt medveten om att det säkert finns resultat att hämta i en mer 

detaljerad transkribering men att jag som sagt valt att begränsa mig då jag anser att det räcker för 

denna uppsats omfång. 

Analysmetod 

I det nästa steget i materialbearbetningen användes en modell för databearbetning vid intervjuer, som 

presenteras i Lantz bok Intervjumetodik (1993). Första steget var att sålla i materialet, för att få en mer 

överskådlig bild. Detta gjordes genom att ta ut olika nyckelord i de två transkriptionerna samt de 
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anteckningar som förts vid intervjun med Östhammars kommen. Efter detta samlade jag de nyckelord 

som jag ansåg kunde sammanföras under ett och samma tema. Dessa teman är således grunden för 

analysen, de mönster som huvudsakligen använts för att jämföra kommunernas individuella perspektiv 

mot varandra.  

	  

5.2	  Interpersonell	  textanalys	  
Metoden för den interpersonella textanalysen har syftat till att undersöka vilken relation som skapas 

mellan kommunerna och deras följare, genom den språkanvändning som återfinns i twitterinläggen. 

Detta har gjorts genom att identifiera språkhandlingarna i inläggen samt genom ett resonemang kring 

tolkningar av språkhandlingar som identifierats som förtrolighet- samt försiktighetsstrategier som förts 

igenom alla analyser. Utöver detta har en bedömning av twitterinlägg gjorts med utgångspunkt i Ledin 

& Hellspongs begrepp om stilaxlar. Slutligen har jag undersökt vilken relation som skapas mellan 

kommun och följare efter att ha studerat tilltal och förekomsten av explicit avsändare i twitterinläggen. 

6.	  Kritisk	  metodreflektion	  

Valet att göra en kvalitativ innehållsanalys mynnar sig i min problemformulering. Det kvalitativa 

angreppssättets största förtjänst är att det tillhandahåller mycket information från få 

informationsenheter samt att det ”möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang” 

(Holme & Solvang 1997:78-80). Det kvalitativa tillvägagångssättet kännetecknas av att forskarens 

perspektiv kan påverka tolkningen av texterna (Grønmo  2006:197). Grønmo skriver dock att ett sätt 

att arbeta runt detta är att ta in andra perspektiv kring texterna (Grønmo  2006:197). I och med att 

syftet med uppsatsen är att undersöka vilket perspektiv kommunerna har på sin egen 

twitteranvändning, anser jag att det kvalitativa metodangreppet med sitt något större utrymme för 

tolkning trots allt lämpar sig bäst. 

6.1	  Respondenternas	  identitet	  

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns vissa etiska riktlinjer som tagits fram 

av Vetenskapsrådet. Detta innebär kortfattat att uppgiftslämnare eller forskningsdeltagare måste 

informeras om sitt deltagande i en studie, att deltagandet är frivilligt, att det inte ska gå att identifiera 

enskilda personer och att det material som samlas in inte får användas i andra ändamål än det 

ursprungligen avsedda2. I denna studie har jag trots detta valt att inte anonymisera respondenternas 

identiteter. Detta val baserades på att respondenterna är uttalat ansvariga för kommunens sociala 

medier, att de i egenskap av att ha anställning inom en offentlig verksamhet bör klassas som offentliga 

                                                        

2 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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personer samt min tolkning att kommunens twitterinlägg faller under Offentlighetsprincipen3. Därför 

har jag gjort bedömningen att en total anonymisering inte är motiverad. 

7.	  Resultat	  &	  Analys	  
Här kommer resultaten samt analys av empirin att presenteras. I den första delen tar en presentation av 

kommunerna samt undersökningens respondenter plats. Den andra delen återger respondenternas 

intryck och uppfattningar om Twitter som kommunikationskanal. Dessa kopplas sedan till 

affordancebegreppet som presenterades i metoddelen. Efter detta följer en redogörelse för 

respondenternas reflektioner kring språkstil, tilltal och personlig närvaro på Twitter. Dessa reflektioner 

kopplas till ett antal exempel på inlägg från kommunernas twitterflöden, där en analys av an närhet-

distans samt förtrolighetsstrategier förs i samband med dessa. 

 

7.1	  Presentation	  av	  kommunerna	  

De tre kommunerna tillhör alla samma län, där Uppsala kommun även innehar titeln av residensstad. 

Minst är Håbo kommun som har runt 10,000 invånare i kommunen, Östhammars kommen har en 

befolkning som är dubbelt så stor, 20,000 invånare. Hoppet till Uppsala kommun är dock stort, det bor 

nästan tio gånger så många människor i residensstadens kommun, cirka 200,000 invånare. 

Storleksförhållandena speglar sig även i kommunernas twitterkonton. 

Uppsala kommun har det i särklass mest aktiva kontot av de tre kommunerna. Kontot har under 

perioder legat högst upp bland Sveriges mest aktiva kommunkonton. Kontot har funnits sedan 2009 

och har idag drygt 3000 följare. Totalt har man skrivit över 5000 inlägg och följer närmare 3000 andra 

användare.  

Östhammars kommen har ett konto som följs av drygt 800 användare, de följer själva 54 användare 

och deras twitterflöde består av cirka 400 inlägg. Även Östhammars kommen har haft ett twitterkonto 

sedan 2009, dock registrerades kontot från början bara för att säkerställa att ingen annan registrerade 

ett konto under kommunens namn.  

 Länets minsta kommun, Håbo kommun, har en följarskara på drygt 200 konton, vid tiden för 

undersökningen hade de publicerat drygt 130 stycken inlägg och följer cirka 50 stycken andra 

användare. Deras konto har varit aktivt sedan oktober 2012, alltså ganska precist ett år. 

 

                                                        

3 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029 
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7.2	  Presentation	  av	  informanterna	  

För att få en djupare förståelse för informanternas svar kan det vara på sin plats med en kortare 

presentation av de tre olika informanterna. Här presenteras deras befattningar samt hur deras 

respektive kommuner valt att organisera personalresurser med ansvar för sociala medier.  

7.2.1	  Karin	  M	  på	  Uppsala	  kommun 

Karin M har arbetat på kommunen i drygt sex år. Till en början arbetade hon på den webbredaktion 

som har hand om Uppsala kommuns sociala medier, där hennes arbetsuppgifter gick ut på att skriva de 

faktiskt inläggen på olika sociala medier. Men sedan våren 2013 sitter hon på 

kommunledningskontoret där hon innehar en tjänst som bland annat innefattar det strategiska ansvaret 

för Uppsala kommuns närvaro på sociala medier såväl som andra kommunikativa insatser. Hon 

beskriver sig själv som någon som brinner för sociala medier och att det alltid är något hon har i 

bakhuvudet men att hon ändå skulle vilja ägna mer tid åt just dessa detta, om tid och resurser skulle 

tillåta det. Karin M är i 35-årsåldern och säger själv att hon provat sig fram på olika typer av 

arbetsplatser, offentliga som privata innan hon hamnade på Uppsala kommun.  

Karin M är uppdragsgivare åt tre personer som arbetar på Uppsala kommuns webbredaktion. Dessa tre 

delar tillsammans på arbetet med att skriva och besvara inlägg på kommunens olika konton. Dessutom 

faller det under deras arbetsuppgifter att ha hand om uppdateringar på kommunens webbplats samt 

intranätet. Även Karin M skriver ibland inlägg på kommunens konton och har en form av jourtjänst på 

helgerna, för att hålla koll på vad som skrivs utanför kontorstimmarna. Karin M har en 

kommunikationschef över sig samt en webbstrateg som hon arbetar med. Det är i princip dessa sex 

personer som har tillgång till Uppsala kommuns twitterkonto.  

 

7.2.2	  Karin	  B	  på	  Håbo	  kommun 

Karin B´s tjänst innebär även den att vara den strategiskt ansvariga för Håbo kommuns digitala 

kanaler. I dessa ryms dels hemsidan, intranätet men också sociala medier. Karin B har haft tjänsten i 

ungefär tre år och innan dess jobbade hon som kommunikatör på en av kommunens administrativa 

förvaltningar. Hon är i 35-årsåldern och började sin kommunikationskarriär inom den privata sektorn 

och Håbo kommun är det första och enda offentliga verksamheten hon varit anställd i. Hon beskriver 

sig som att hon får arbeta med sitt intresse, då hon ansett sig vara samhällsengagerad sedan tidigare. 

Håbo kommun har även en kommunikationschef som ansvarar mer för kriskommunikation och 

mediekontakter. På nästan alla kommunens förvaltningar finns en kommunikatörstjänst som sköts av 

en medarbetare på antingen del- eller heltid. Trots att hennes arbetsuppgifter till största delen ska 

handla om att rita upp riktlinjer, omvärldsbevakning och hålla koll på den juridiska biten av 

kommunikationsarbetet så ser det i praktiken inte riktigt ut så.  
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”Men i och med att det är sån liten kommun som det är så är det mindre strategi än 

praktik! Så det är väldigt mycket hands-on så, under mina dagar (skratt).” 

     – Karin B, Håbo kommun. 

  

	  

7.2.3	  Sirkka-‐Liisa	  på	  Östhammars	  kommun 

Sirkka-Liisa beskriver sig skämtsamt som en antikvitet på Östhammars kommen. 1975 började hon sin 

första tjänst på kommunen och har sedan dess stannat kvar. Under nittiotalet gick hon från sin tjänst 

inom kommunens turistnäring till en helt ny tjänst som skapats, den som kommunikationschef, en 

position hon haft sedan dess. Hon ansvarar för i princip hela kommunens kommunikationsarbete, 

tillsammans med en grafisk illustratör och det är hon som skriver nästan alla inlägg på kommunens 

sociala medier. En del förvaltningar har dock tillgång till kommunens Facebooksida, som det tekniska 

kontoret och vatten- och avloppsverket. 

 

 

7.3	  	  Kommunernas	  syn	  på	  Twitter	  
 

Efter att ha gått igenom och bearbetat materialet blir det ganska snabbt tydligt att det skiljer sig mellan 

hur kommunerna uppfattar att de arbetar med Twitter och varför. Karin M förklarar att man på 

Uppsala kommun startade kontot med avsikten att ge medborgarna möjligheten att ställa frågor till 

kommunen och få snabba svar.  

”Grundsyftet var att vi skulle öppna en kanal hellre för att ställa frågor, det var från allra första 

början tanken att istället för att ringa in kan du ställa dina frågor här, då når vi fler och bredare, 

det är inte bara en mot en-samtal”. 

     Karin M, Uppsala kommun 

 

Tanken med att skapa kontot var således att erbjuda ett alternativ till att ringa in till kommunen för att 

ställa sina frågor eller att lämna förslag. Karin M tar i intervjun upp att Karlstad kommun gjort stora 

satsningar för att vara aktiva på sina sociala medier, något som lett till att antalet personer som behövs 

för att svara i telefon kunnat dras ner. Någon mätning för att se om antalet telefonsamtal till Uppsala 

kommun minskat har inte gjorts men det är en effekt som Karin M hoppas kan mätas i framtiden.  
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Även på Håbo kommun ser man Twitter som ett sätt att erbjuda invånarna en ytterligare kanal för att 

ställa frågor istället för att kontakta via telefon. Under intervjun påpekar Karin B att det inte bara är en 

fördel för kommunen att twitter tagit andelar från telefonkommunikationen, utan att det även gynnar 

invånarna. Hon beskriver att det för många kan upplevas som lite skrämmande att ringa in till en 

kommun, man vet inte riktigt hur man ska formulera sig för att få fram sitt förslag eller fråga, man 

skickas mellan olika avdelningar och om man har tur hamnar man hos en som kan ta emot synpunkten. 

”Det kanske kan göra att en del drar sig, att man vill ju inte känna sig dum och förstår man 

kanske inte riktigt hur det funkar, så kanske man då inte gör det istället //.. via facebook och 

twitter så är det väldigt enkelt att bara tänka nu skriver jag vad jag tycker och så kommer det in 

snabbt och man får ett snabbt svar.” 

    Karin B, Håbo kommun. 

 

Både Karin M och Karin B tar upp ordet delaktighet flera gånger under samtalen. De talar om vikten 

av att i så stor utsträckning som möjligt svara på alla frågor som kommer in till kontot, även om det 

under våra samtal framgår att Uppsala kommun får in fler frågor till sitt konto än vad Håbo kommun 

får. Detta kan förmodligen förklaras av att Uppsala kommun skriver fler inlägg, de har fler följare och 

ett större upptagningsområde i och med att kommunen är så pass mycket större än de två andra. Båda 

tycks dock ha en någorlunda likartad syn på en funktion av twitter som de beskriver som dialog med 

invånarna.  

”Men jag tror det ökar dialogkänslan, om vi visar att vi vill kommunicera med er så ställer man 

kanske fler frågor och kommer med idéer som vi kan ha nytta av i verksamhetsutvecklingen, att 

det inte bara handlar om att svara på en fråga utan det är mer än så.” 

   Karin M, Uppsala kommun. 

”Det är delaktigheten som är orsaken. Vi vill inte försöka tvinga användarna att anpassa sig till 

oss utan vi vill försöka anpassa oss till våra invånare och finnas där dom finns. //…jag tycker att 

vi som kommun har den skyldigheten faktiskt att göra det lätt att förstå och göra det lättare att 

komma i kontakt med kommunen på det sättet som funkar bäst, det är inte alltid alla som har tid 

att kontakta på våra öppettider, att ringa eller så.”  

   Karin B, Håbo kommun. 

Hur kan detta resultat kopplas till affordancebegreppet? Min tolkning är att både Karin M och Karin B 

uppfattar det som att Twitter bär på ett affordance av att vara dialogskapande, på ett sätt som närmast 

går att jämför med ett telefonsamtal. Vidare menar de att Twitter ger dels kommunens invånare 
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handlingsmöjligheten att påverka hur deras kommun ska se ut och arbeta, samtidigt som det ger 

kommunen möjlighet att styra verksamheten efter behov och åsikter från dess invånare, som de kan ta 

del av på ett helt nytt sätt via Twitter och andra sociala medier. Karin M beskriver det ganska bra i ett 

svar som hon ger: 

Det är ju en demokratiseringsgrej liksom att man finns där, för som sagt våra ägare, våra 

skattebetalare ska känna att vi jobbar för dem, då är Twitter en viktig grej tycker jag, att föra 

fram synpunkter och att få tillbaka. 

   Karin M, Uppsala kommun 

Östhammars kommen skiljer sig lite från de två andra. Dels i hur twitterapplikationen används men 

också i synen på kanalen. Medan Uppsala kommun och Håbo kommun publicerar sina inlägg i själva 

twitterapplikationen har Östhammars kommen valt att koppla ihop sitt twitterkonto med sin 

facebooksida. I praktiken innebär det att alla inlägg som kommunen skriver på sitt facebookkonto 

även skickas ut som en tweet på deras twitterkonto. På Facebook finns ingen begränsning i antalet 

tecken per inlägg, vilket skapar problem när inlägget ska skickas ut som ett tweet, som enbart får vara 

140 tecken. Följden blir att inlägget automatiskt kapas av efter 140 tecken, vari en länk skapas som 

leder till det fullständiga inlägget på kommunens facebooksida.  

 

 

Exempel 3. Inlägg från Östhammars kommun som kapats automatiskt vid 140 tecken. 

 

Anledningen till att man på Östhammars kommen valt att ha denna lösning stavas resursbrist. Sirkka-

Liisa förklarar under vårt samtal att hon helt enkelt inte hinner administrera båda kommunens konton 

var för sig och tycker att denna lösning fungerar bra, för tillfället. Hon förklarar även att hon inte går 

in på Twitter och svarar på några inlägg där någon taggat kommunen, t.ex. för att ställa den fråga. 

”Istället har jag lagt in en funktion där jag får ett mejl när någon skrivit till oss. Då kan jag skapa 

en artikel på webben som jag sen kopplar till facebook och som hamnar på twitter, då kommer 

det ut i alla fall där på något sätt, lite kringelkrok men ja, det är för att få tiden att räcka till.” 

    Sirkka-Liisa, Östhammars kommen. 
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För att få ett exempel ber jag Sirkka-Liisa utveckla hur ett sådant händelseförlopp kan se ut. Hon tar 

då upp ett exempel där en person taggat kommunens twitterkonto i ett inlägg som handlade om 

kommunens gatubelysning. Detta blev hon varse om via ett notismejl från twitterkontot. Då skapade 

hon en artikel på kommunens hemsida, som handlade om reflexer, regler för lysen på cykel samt en 

intervju med en polis som förklarade regler och böter för cykellysen. Sedan länkade hon till artikeln i 

ett inlägg på kommunens facebooksida, som sedan blev ett automatiserat twitterinlägg. 

”Så personen fick ett svar men kanske inte ett sånt här personligt svar, direkt.” 

    Sirkka-Liisa, Östhammars kommen 

Precis som de andra respondenterna förklarar hon dock att hon i så stor utsträckning som möjligt 

behandlar alla frågor som kommer in, även om tillvägagångssättet skiljer sig från de andra två 

kommunernas.  

 

Det tycks därför som om Sirkka-Liisa inte upplever att Twitter som kanal har fullt samma 

dialogskapande affordance som Karin M och Karin B gör. Åtminstone inte en dialog som består av en 

direkt fråga ställd från en specifik följare till kommunen, följt av ett direkt svar från kommunen 

adresserat till följaren. Uppsala kommun och Håbo kommun tycks se Twitter som ett telefonsamtal 

mellan kommunen och en invånare, ett samtal som samtidigt är uppkopplat till resten av alla 

kommunens invånare. Östhammars kommuns användning av Twitter kan istället liknas vid att en 

invånare ringer in till kommunen för att lämna ett meddelande på en telefonsvarare, varpå kommunen 

skickar ut ett brev till alla kommunens invånare, inklusive den som ringde in, som förklarar att nu 

finns det information om frågan, som man kan hitta på kommunens anslagstavla.  Att 

tillvägagångssättet inte är optimalt är Sirkka-Liisa mer än medveten om men förklarar att hon i nuläget 

inte har tid att hantera frågor på twitter på det sättet hon kanske skulle önska. Tillvägagångssättet tycks 

därför vara en direkt orsak av bristande tidsresurser. Men när Sirkka-Liisa pratar om skillnaderna på 

Facebook och Twitter uppfattar jag något annat som vittnar om varför Östhammars kommen inte är så 

aktiv på just Twitter: 

 

”Facebook känns mer kommunikativt än twitter, det känns som att det är mer direkt och synliga 

svar och kommentarer och inlägg på facebook, på det jag gör med hjälp av bilder och svar. För 

mig känns det så, det kan vara så att jag för ovan i verktyget Twitter för att kunna säga vad som 

är fördelar och nackdelar, men det är en känsla jag har, jag kommunicerar bättre på facebook. ” 

   Sirkka-Liisa, Östhammars kommen. 
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Här är det läge att ta upp en diskussion kring en av de benämningar som Gavers modell för att 

särskilja affordances tar upp, nämligen hidden affordance. Sirkka-Liisa upplever det som att Facebook 

med sina kommentarfält fungerar bättre som verktyg för skapa en direkt dialog, med snabba svar och 

synpunkter mellan kommun och invånare. Till skillnad från Karin B och Karin M upplever hon inte att 

Twitter har samma möjligheter till detta, åtminstone inte sett ur hennes perspektiv, som tar sin 

utgångspunkt i att hon upplever att hon inte kan verktyget tillräckligt bra. Den handlingsmöjlighet som 

Twitter erbjuder Karin B och Karin M är med andra ord dold för Sirkka-Liisa, eftersom hon inte 

använt sig av Twitter tillräckligt mycket. Klassificeringen kan dock diskuteras vidare, då Sirkka-Liisa 

flera gånger under samtalet poängterar att kommunen nog borde ”vara där med” och att hon tror att det 

kan leda till frustration hos följarna när de märker att kommunen ”finns på Twitter men inte är 

närvarande, det blir som att prata med någon som tittar åt ett helt annat håll”. Således tycker jag mig 

kunna dra slutsatsen att hon anar de möjligheter som Twitter kan erbjuda och att hon planerar att 

utforska dem, så snart resurserna tillåter det. 

Möjligtvis kan de olika förhållningssätten gentemot Twitter förklaras genom att ta reda på vilka 

användare som finns på Twitter enligt respondenterna. Karin B på Håbo kommun anser att det 

framförallt är personer som använder verktyget i tjänsten som följer deras konto, andra kommuner och 

journalister. Hon tycker sig se att unga människor och kommunens invånare istället följer deras 

Facebooksida. På Uppsala kommun tycks man anse att det är en blandning av invånare som vill vara 

med och påverka och människor som använder det i tjänsten i och med att man ser Twitter som ett 

verktyg för demokratisering. Sirkka-Liisa på Östhammars kommun erkänner att hon ”inte har någon 

koll i ärlighetens namn”, på vilka eller hur många som följer deras Twitterkonto. Hon säger trots det 

att hon tror att en mer aktiv twitteranvändning skulle leda till mer mediegenomslag, då hon sett att 

medierna figurerar flitigt på Twitter. Den affordance som hon ser med verktyget, att en mer aktiv 

närvaro på Twitter skulle leda till mer genomslag i de klassiska medierna, är något som inte riktigt 

nämns av de andra. Åtminstone är det inget de tar upp, huruvida det är p.g.a. att de ser det som en 

självklar del eller inte är svårt att säga. 

 

7.4	  Nya	  förutsättningar	  för	  hela	  organisationen	  

Att sociala medier inneburit en ny vinkel att arbeta med kommunikation skriver alla tre respondenter 

under på. Till att börja med menar de att det ställer större krav på närvaro från dem själva, som 

ansvariga för kanalerna. Tiderna då kommunikationsarbetet enbart sköttes under kontorstimmarna 

beskrivs som ett minne blott, trots att t.ex. Uppsala kommun uttryckligen skrivit på sitt Twitterkonto 

att webbredaktionen finns tillgänglig endast under kontorstimmarna. Karin M förklarar att hon under 

vissa kvällar men framförallt under helgerna har en form av jourfunktion för kommunens sociala 
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medier, som hon håller koll på via applikationer i sin telefon. Dock rör det sig om en form av 

bevakning och inte ett aktivt inläggsskrivande. Enda undantaget är när någon skrivit ett inlägg på 

kommunens facebooksida som kommunen är skyldig att redigera eller ta bort (sådant som 

personuppgifter, hets mot folkgrupp, förtal, brottsuppmaningar, reklam bl.a.). Ingen av respondenterna 

uppger att de haft problem med den typen av inlägg på Twitter, under hela tiden som kontot varit 

aktivt.  

Men en kommunikationskanal som ständigt är öppen för allmänheten ställer även krav på samarbetet 

mellan kommunernas kommunikationsavdelningar och andra avdelningar inom verksamheten. Karin 

M på Uppsala kommun berättar att nästan alla frågor som kommer in skickas vidare till den som bäst 

kan besvara den, vilket t.ex. kan vara den som ansvarar för gatukontoret. Som tidigare nämnts 

kännetecknas social medier och Twitter framförallt av behovet av snabb respons, något som Karin M 

menar att alla avdelningar som får frågor hänvisade till sig inte riktigt hunnit anpassa sig till än. Detta 

innebär att webbredaktionen på Uppsala kommun måste ”tjata” för att se till att svaret levereras 

tillbaka till dem snabbt. Den här situationen verkar vara något som återfinns hos alla tre kommunerna, 

det finns en ovana och en osäkerhet kring denna nya verklighet.  

”Ja men förut hade vi 10 veckor på att svara sa dom. Då blir man lite mörkrädd. Så för att vi ska 

lyckas helt ut i just sociala medier så måste vi förankra igen, vi har redan gjort det men det var 

2009-2010 som vi gick ut i alla avdelningar, och nu behöver vi göra om det, göra om den vändan 

igen. Man måste förstå vad man har för ansvar, vad man kan få ut av det, vad är nyttan? Ja men 

är inte det bättre att vi svarar såhär, så når vi 2000 istället för en liksom? ” 

    Karin M, Uppsala kommun. 

Karin M berättar att sociala medier därför har satt igång en kulturförändring inom hela kommunens 

verksamhet. Hon beskriver det som att de yngre tjänstemännen är mer välvilligt inställda än vad de 

äldre kanske är, vilket man får förmoda har och göra med att sociala medier kan förmodas vara en mer 

bekant miljö för dem. Hon tror även att sociala medier kan upplevas som lite skrämmande för vissa: 

”Tillgängligheten kan ju vara läskig också, för dem som faktiskt fattar ett beslut, att du kan få 

tillbaka det via sociala medier, att du ställs mot vägen på ett annat sätt än vad du kanske gjorde 

förut. Makten har förskjutits lite, om du fattar ett beslut så måste du kunna försvara det på olika 

sätt och det har du ju alltid behövt göra men nu finns en annan arena för det, tänker jag. Mer 

direkt”. 

    Karin M, Uppsala kommun. 

Genom att lägga Kress tankar om den semiotiska resursens förmåga att kalibrera om den sociala 

interaktionen inom en viss kontext över detta resultat som ett filter, vill jag därför mena att Twitter 

(och även andra sociala medier) förändrat förutsättningarna för hur interaktionen mellan en kommun 
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och dess invånare. Den delaktighet som Twitter erbjuder invånarna skapar även en tillgänglighet 

gentemot beslutsfattarna på ett sätt som inte existerat tidigare. Den längre processtid för frågor och 

förslag som kommunernas avdelningar är vana vid från mer traditionella kanaler har försvunnit. En 

annan stor skillnad gentemot andra, mer traditionella kommunikationskanaler (mejl, brev, 

telefonsamtal) är spridningen. Kritik som framförs via mejl kan t.ex. sägas nå enbart den som yttrat 

kritiken genom att de valt att skriva ett mejl och den inom organisationen som mottagit kritiken. Kritik 

som däremot uppstår på en kommuns twitterflöde är något som hela kommunens följare tar del av. 

Ifall några av dessa sedan retweetar inlägget på sitt eget flöde ökar spridningen givetvis ännu mer, som 

ringar på vattnet. Ju längre ett inlägg får ligga utan att bemötas eller besvaras, desto sämre blir 

attityden gentemot kommunen från dess följare och i förlängningen dess invånare, förtroendet för 

kommunen sjunker. Tidigare har politiker inom kommuner kanske främst behövt försvara och 

argumentera för de beslut de fattat genom medierna, ansatta av journalister, eftersom det varit de 

kanaler med störst genomslagskraft.  I och med sociala mediers intåg har situationen förändrats och i 

princip vem som helst som t.ex. skapar ett konto på Twitter kan ifrågasätta beslut och få en relativt 

stor spridning. Att en stor del av användarna på Twitter varit journalister kan därför kanske förklaras 

med detta, för dem var det ytterligare en kanal att sprida information och påpeka sådant som de ansåg 

felaktigt. Nu har de fått sällskap av stora delar av resten av befolkningen, vilket skapat en ny kontext 

och interaktion för kommunerna att hantera.  

Respondenterna beskriver även hur detta avstånd mellan kommun och invånare har minskat även rent 

språkligt p.g.a. sociala medier som Twitter. De beskriver hur många av svaren som kommer tillbaka 

från kommunens avdelningar måste skrivas om innan de kan publiceras som inlägg. En respondent 

förklarar att det dels är för att svaren ska bli tydligare för ”gemene man att förstå” men att det också är 

för att kunna hålla en professionell och saklig ton gentemot den man skriver med. Hon förklarar att det 

finns en risk att den avdelning som får kritik kan bli ledsna och sätta sig i försvarsposition gentemot 

följaren.  

Till exempel så kan det ju bli så att gatuavdelningen känner en, ja blir ledsna av kritiken och då 

kan man höra det i svaret, ”å vi har faktiskt och vi gör vad vi kan” och så. Och då är det också 

lättare att vi rensar från allt sånt, vi kan lättare svara, tack för din fråga och svara med svaret”. 

    Karin B, Håbo kommun. 

 

Enligt respondenterna tycks därför kommunens val att vara aktiva på Twitter (och andra sociala 

medier) få effekter som sträcker sig långt in på kommunens övriga verksamhetsavdelningar och skapa 

nya förutsättningar för stora delar av organisationen.  
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7.5	  Att	  tala	  till	  en	  följare	  –	  en	  interpersonell	  textanalys	  

Som tidigare presenterats uppfattar kommunerna användningsområdet för Twitter något annorlunda 

och att de därför arbetar med verktyget på något olika sätt. I det här stycket kommer jag därför att 

presentera några exempeltweets från de tre olika kommunerna, för att försöka analysera skillnader 

mellan de olika kommunernas sätt att skriva inlägg. Dessa exempeltweets har jag valt eftersom de 

lyfter fram vissa särskiljande drag som sticker ut hos var och en av kommunernas twitterinlägg. 

Tanken med exemplen är därför inte att det ska agera ett stereotypiskt inlägg från just den kommun det 

kommer ifrån, utan snarare för att lyfta fram en företeelse hos en kommun, som inte förekommer i 

samma utsträckning hos de andra två. Först ut är Uppsala kommun. 

Uppsala	  kommun	  

 

Exempel 4. Åsiktsbemötande på Uppsala kommuns twitterflöde. 

I den här händelsen har den lokala tv-kanalen skrivit ett tweet som talar om att ökade insatser vid vissa 

av stadens korsningar behövs göras för att öka säkerheten. Användaren bengt@ka_bk har därefter valt 

att kommentera kring detta med ett inlägg som kan tolkas som något ironisk, där tanken att Uppsala 

kommun skulle lägga pengar i denna fråga ska uppfattas som osannolik. Genom att Uppsala kommuns 

konto taggas i inlägget av bengt@ka_bk skapas en förväntning att kommunens ska förklara hur det 

ligger till. Att från kommunens sida undvika att kommentera ämnet efter att de blivit adresserade, är 
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som tidigare diskuterats inte ett alternativ. Karin M på Uppsala Kommun förklarar att det ibland kan 

vara lite svårt dock att avgöra ifall en person som skriver den här typen av inlägg vill ha ett svar eller 

bara vill uttrycka en åsikt: 

”Vi ser framförallt vad det gäller Twitter är det ganska många, vad ska man säga, lite ironiska, 

kanske inte alltid förväntar sig ett svar och inte förväntar sig att vi är där, utan att vi bara har en 

sida som man skriver nånting lite halvdrygt på. Men om man får respons tror jag att antingen blir 

man lite rädd eller så blir man bara positiv och tycker att det är toppen att vi är där. Det är dom 

jag tycker bäst om när vi lyckas, när man märker att nån är ganska dryg från början men sen när 

de faktiskt får ett svar så ändrar de attityd och då tror jag att det kan påverka det i det större 

också, hela attityden mot Uppsala kommun”. 

    Karin M, Uppsala kommun. 

Svaret som Uppsala kommun ger i Exempel 4 ovan adresseras dels till användaren bengt@ka_bk men 

också till Tv4 Upplands konto. Jämför man kommunens första svar som vänder sig till dels en 

privatperson men också till en medieaktör med svaret längst ner som vänder sig till enbart 

privatpersonen Bengt, så skiljer de sig. Det första påminner nästan om ett pressmeddelande, det är det 

opersonliga ”Kommunen” som arbetar med trafiksäkerhetsåtgärder och de gör det löpande, ord som 

inte riktigt passar in i ett mer vardagligt språk. Möjligen använder man detta mer formella, 

pressrelaterade språk för att man i detta svar mer vänder sig mot de lokala tv-nyheterna. Tittar man på 

svaret längst ner ser man att tonen är annorlunda och det är endast användaren bengt@ka_bk som 

blivit länkad i inlägget. Här tilltalas Bengt med sitt förnamn vilket signalerar närhet, det finns ett 

explicit jag som utför den positiva språkhandlingen av att tacka för synpunkten och som talar om att 

hen har noterat och lämnat över förslaget till de ansvariga, vilket kan ses som en form av beröm för 

Bengts initiativtagande. Båda svaren väljer jag att klassa som påståenden, med skillnaden att det 

senare är av mer positiv natur. Det troliga i situationen är att webbredaktionen på Uppsala kommun 

vill skapa en relation gentemot Bengt där dennes synpunkter uppfattas som värdefulla, vettiga, jämlika 

och som kommer diskuteras bland beslutsfattarna. Denna slutsats dras från intervjuerna, där 

respondenterna förklarade vikten av att ”få följarna att känna sig hörda och uppmärksammade”.  

Som Exempel 4 ovan visade så kan avsändaren av kommunernas tweet vara mer eller mindre explicit. 

På frågan om vem avsändaren är, om det är kommunen eller skribenten som publicerar inlägget, så 

svarar alla att den som skriver representerar kommunen och att det är kommunen som alltid är 

avsändaren. Som Exempel 4 visar använder sig Uppsala kommun trots detta av pronomenet jag som 

avsändare, något som sker relativt ofta. Detta text-jag kan dock vara vem som helst av de som sitter på 

webbredaktionen. De gånger som ett text-jag dyker upp är nästan uteslutande när Uppsala kommuns 

twitterkonto fått en ämnesspecifik fråga från en följare och en av webbredaktörerna meddelar att hen 

har skickat frågan vidare, inom kommunkontoret till någon som kan besvara frågan, precis som i 
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Exempel 4. I dessa inlägg skapas därför ett text-jag som vill agera länk mellan kommunens följare och 

de anställda på kommunen, vilken påminner om den person man kan tänka sig att mötas av i en 

telefonväxel. Den signal som skickas till Uppsala kommuns följare är således följande: vänder man sig 

till kommunens konto finns det en enskild individ (om än oidentifierad) som man kan skapa kontakt 

med och få svar av. I nästa exempel blir detta eventuellt ännu tydligare: 

 

Exempel 5. Användning av ofullständiga meningar av Uppsala kommun. 

Här är det en person som kontaktat kommunens twitterkonto för att försöka få dem att plocka bort en 

bit plast som sitter i ett träd i dennes område. Redan i inlägget från följaren @jobjorn är tonen ganska 

informell, frågan som ställs består t.ex. av den ofullständiga meningen ”Kan inte ni fixa?”. Att 

meningen är ofullständig tycks inte bero på platsbrist inom de 140 tecknen utan det tycks mer visa på 

det vardagliga språk som är accepterat att använda inom Twitter även gentemot ett officiellt 

kommunkonto. Att uttrycka sig på samma vis i ett skriftligt önskemål till kommunens saneringskontor 

skulle förmodligen möta större motstånd hos skribenten. Uppsala kommuns svar följer denna 

informella stil direkt, förmodligen eftersom de till skillnad från i Exempel 4 endast vänder sig till 

privatpersonen @jobjorn omedelbart. Först förklarar kommunens text-jag att hen ”både ringt och 

mejlat”, som för att visa på att hen inser vikten av att hantera ärendet snabbt och uppmanar sedan 

@jobjorn att höra av sig om inget händer. Dock så tolkar jag det snarare som ett erbjudande, att 
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kontakten hålls vid liv ifall @jobjorn så önskar, snarare än en strikt uppmaning. Uppföljningen är dock 

det som är allra intressantast. Av datumstämpeln kan man utläsa att det gått en vecka mellan Uppsala 

kommuns första svar och uppföljningen. Uppföljningen är en form av dementi på det ursprungliga 

svaret, som baserades på felaktiga uppgifter. Direkt kan man se att språket ligger nära det vardagliga 

på stilaxeln informellt-formellt språk. Genom att använda satsadverbialet (Holmberg 2011:106) 

hemskt ledsen försöker avsändaren använda sig av en form av försiktighetsstrategi genom att lyfta 

fram hur bedrövad hen är över att den gett felaktig information. Denna formulering, hemskt ledsen, 

skulle kanske uppfattas en aning för personligt i andra kommunikationssammanhang mellan kommun 

och medborgare. På Twitter verkar det dock som att den som skrivit inlägget från Uppsala kommun 

ansett att det var passande och kanske t.o.m. nödvändigt att lägga sig på denna vardagliga språknivå 

för att vinna förståelse för det missförstånd som uppstått. En annan sak att ta upp är det faktum att 

avsändaren valt att lägga in denna formulering innan hyperlänken (”Hemskt ledsen @jobjorn”). I 

vanliga fall hamnar hyperlänken alltid först när man svarar på ett inlägg på Twitter, som i det första 

svaret från Uppsala kommun till @jobjorn. Denna ändring bygger ytterligare på känslan av en talad 

dialog snarare än en skriven. Detta fortsätter i nästa mening där Uppsala kommun även de använder 

sig av en ofullständig mening: ”Visar sig att det är fastighetsägarens ansvar trots allt”. Här är det dock 

oklart ifall det är själva teckenbegränsningen som ligger till grund för den kapade meningen eller inte 

då inlägget består av 138 tecken. Men det tycks vara ett medvetet val, då hen istället valt att utnyttja de 

sista tecknen för att lägga till en interjektion med utrop i form av ”Lycka till!” i slutet av inlägget, även 

detta ett uttryck som får sägas hamna på den mer vardagliga sidan av stilaxeln.  

I och med dessa språkliga val som avsändaren från Uppsala kommun väljer att göra, sker en form av 

ramväxling. Kommunikationssituationen ändras från att vara mellan kommunen och följaren till att 

vara mellan den ursäktande webbredaktören och följaren, vilket ses på talspråkligheten. Detta anser 

jag kan kopplas till Kress tankar om hur den semiotiska resursen påverkas men också påverkar 

kontexten. I och med att följaren @jobjorn anser att det är naturligt att skriva talspråkligt till 

kommunen, påverkar det hur kommunen upplever att de kan uttrycka sig tillbaka mot följaren, en 

anpassning av språket sker för att fylla syftet.   

De gånger Uppsala kommun tenderar att använda sig av ett mer vardagligt, informellt språk tycks 

alltså vara när de går in i en dialog tillsammans med specifika följare som är privatpersoner. Dialogen 

tycks bära drag av talspråklighet och inläggen från Uppsala kommun tycks ämna skapa en kontext där 

följare och kommun är jämlika deltagare. Dessa typer av twitterdialoger, som Uppsala kommun 

använder i betydligt större utsträckning än de andra kommunerna, skulle kunna liknas vid ett 

telefonsamtal som görs till kommunens växel/informationsavdelning. Den tanke om att telefonväxelns 

arbete kan komma att minska, som Karin M på Uppsala kommun uttalade, kan därför sägas ha bäring.  
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Håbo	  kommun	  

Håbo kommuns tweets skiljer sig på flera sätt gentemot Uppsala kommuns, samtidigt som den bär 

vissa likheter. Till att börja med förekommer inte lika många följarinitierade dialoger som hos 

Uppsala. Istället är merparten av inläggen av en form av informationsbulletiner om olika händelser i 

kommunen: 

 

Exempel 6. Användning av pronomenet vi hos Håbo kommun. 

 

När frågan om avsändare kommer upp under intervjun med Karin B på Håbo kommun förklarar hon 

att de valt att använda sig av pronomenet ”vi” i så stor utsträckning som möjligt i sina tweets. Hon 

berättar att eftersom de arbetar efter klarspråksprincipen har de ett inbyggt verktyg för att underlätta 

arbetet. Varje gång någon skriver ett inlägg där det står ”Håbo kommun” får skribenten upp ett 

notisruta som frågar om det är kommunen som menas som avsändare och då föreslås användningen av 

pronomenet vi istället. Håbo kommun har alltså i stor utsträckning valt att presentera hela kommunens 

medarbetare som en form av kollektiv avsändare. En stor anledningen till detta beror som sagt på att 

de flesta av tweetsen är rent informativa notiser som skickas ut, där vi passar in som avsändare. Ta 

Exempel 6, hade det istället stått ”jag beräknar att detta ska vara åtgärdat i slutet av vecka 46 så” hade 

det inte känts lika trovärdigt. Vem är detta jag som beräknar hur lång tid arbetet ska ta? Är det någon 

från kommunikationsavdelningen, någon avdelningsansvarig på kommunen eller någon anställd på 

simhallen som gjort uppskattningen? Genom att använda vi skapas känslan av hela kommunens olika 

kunskaper samlas i en avsändare, vi som följare får anta att informationen kommer från den bland 

dessa som sitter på informationen. Men det skapar även distans till följarna, det blir hela 

kommunledningen som talar till sina följare. Denna distansering och användning av pronomenet vi 

syns även i de få dialoger med kommunen som initieras av kommunens följare: 
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Exempel 7. Exempel på tweet från Håbo kommun. 

 

Exempel 8. Exempel på tweet från Håbo kommun 

I Exempel 7 är det återigen mest troligen hela kommunledningen som det syftas till när Håbo kommun 

väljer att skriva vi som avsändare. Dock så ska sägas att i och med att inlägget till kommunen är 

skrivet på ett sätt som riktar sig till kommunen i stort (”vill ni växa och hjälpa miljön?”), vilket gör 

användandet av vi till det mest naturliga i det här fallet. Med det sagt är det ändå intressant att lyfta 

fram att dialogen i det här fallet, som är en av få där kommunens twitterkonto faktiskt interagerar med 

en följare, består av en följare som talar till hela kommunledningen och en hel kommunledning som 

talar till en följare. Samma sak gäller för Exempel 8. Till skillnad från Uppsala kommun, där kontot 

och dess förvaltare bar funktionen att vara en form av fristående länk mellan kommunen och dess 

invånare/följare tycks Håbo kommuns twitterkonto fokusera på att framställa tweetsen som om det är 

kommunledningen som kommunicerar direkt till invånarna. Frågan är därför om språket i och med 

detta lägger sig på den mer formella sidan av stilaxeln? I dessa två fall kan man nog drista sig att påstå 

detta. Avstängd, åtgärdat, beräknar och centrumplanen är alla ord som drar åt det mer formella hållet. 

Det faktum att kommunen varken tilltalar följaren med du eller tackar för förslagen (såsom exemplen 
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från Uppsala kommun) bidrar även det till skapa distans mellan avsändaren och läsaren. Exempel 7 & 

8 togs dock med främst för att visa hur kommunen bemöter de enda följarinitierade dialogerna som 

återfinns på kommunens twitterkonto. Om vi går över till att titta på de kommuninitierade blir däremot 

språkstilen något annorlunda.  

Den allra mest frekventa typen av inlägg som återfanns på Håbo kommuns twitterkonto då denna 

undersökning gjordes var sådana som var uppbyggda genom att en språkhandling i form av en fråga, 

följdes av språkhandlingen uppmaning. Följande tweets från agera exempel: 

 

 

 

 

Exempel 8. Håbo kommuns användning av du-tilltal nr 1. 

 

Exempel 9. Exempel på tweet från Håbo kommun. 

 

Precis som i Exempel 4 & 5 från Uppsala kommun finns ett uttalat du i inläggen. Skillnaden är att i 

Exempel 8 & 9 handlar det om ett text-du som skapas i själva inlägget, ett generellt du som riktar sig 

till alla kommunens följare, till skillnad från de specifika användare som tilltalades i tweetsen från 

Uppsala kommun. Man kan därför säga att Uppsala och Håbo kommun försöker skapa dialog på olika 

sätt. Genom att framhäva att åsikterna från det generella text-du som adresseras i inläggen är viktiga 

och önskvärda försöker Håbo kommun korta avståndet mellan kommunens arbete och dess invånare 

eftersom alla förutsätts identifiera sig med detta du. Enligt Ledin & Hellspongs tolkning skapar tilltalet 

du en samtalsliknande ton, vilket signalerar en dialogisk stil, i och med sin uppbyggnad av fråga-svar 

(Ledin & Hellspong 1997:206). Dock tycks man inte vilja skapa denna dialog på Twitter utan hänvisar 

till kommunens webbplats där man ombeds fylla i ett formulär 4. Man väljer alltså att göra det svårare 

                                                        

4 T.ex. http://www.habo.se/webbplatsutveckling, som nämns i Exempel 10. 
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för sina följare att förmedla sina åsikter genom ett reply direkt i Twitter, eftersom detta skulle gå emot 

direktiven som satts upp för hur de vill att man svarar (via hemsidan). Här skiljer de sig från Uppsala 

kommun. Kanske kan detta vara anledningen till att Håbo kommun har så få dialoger med sina följare 

på Twitter. 

Vad gäller stilaxeln lägger sig språket på en nivå som inte signalerar någon högre grad av varken 

formellt eller informellt språk. Användning av utropstecken förekommer i vissa av denna typ av 

inlägg, vilket som tidigare nämnts kan klassas in i språkhandlingen utrop som signalerar entusiasm, 

vilken tillhör ett mer informellt språk (Ledin & Hellspong 1997:166). 

 

Östhammars	  kommun	  

Som tidigare nämnts har Östhammars kommun det mest särskilda twitterkontot av de tre kommunerna. 

Detta eftersom man inte har någon aktiv administrering av twitterkontot utan endast skriver inlägg på 

Facebook, inlägg som sedan automatiskt kopplas till twitterkontot. Därför består som sagt en stor del 

av tweetsen av inlägg som inte får plats inom de 140 tecken som Twitter tillåter, (se Exempel 3 i 

tidigare del). Därför blir det svårt att göra en rättvis jämförelse med Håbo och Uppsala som utformar 

sina inlägg specifikt för Twitter. Därför kommer denna analys att baseras på tre stycken exempel av 

inlägg som ryms inom de 140 tecknen och som därför kan ses som ”korrekta” tweets i det avseendet 

att de följer formatmallen. I den diskussionsdel som följer efter att resultatdelen avslutats kommer ett 

resonemang om det något icke optimala utgångsläget för analysen som detta innebär att presenteras. 

 

Det första analysexemplet från Östhammars kommun påminner om det inlägg från Håbo kommun som 

redan analyserats (se Exempel 6). I exemplet från Håbo kommun förekom pronomenet vi som 

avsändare i inlägget, vilket inte är fallet i inlägget från Östhammars kommun: 

 

Exempel 10. Namngiven avsändare från Östhammars kommun. 

Även här rör det sig om språkhandlingen påstående, det handlar om ren informationsspridning till 

allmänheten om en driftstörning inom kommunen, p.g.a. en vattenläcka (som nämnts i ett tidigare 

inlägg). Tittar man till språket påminner även det om Exempel 6, det är varken särskilt informellt eller 

formellt även om det nog kan beskrivas som något sakligt, rakt på sak. Här finns däremot något som 

inte återfinns i tweetsen från varken Uppsala eller Håbo kommun, nämligen en namngiven person som 
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står som avsändare. I det här fallet är det en person vid namn Malin, som av inlägget att döma arbetar 

på kommunens vatten- och avloppsverk. Malin är en av två namngivna avsändare som återkommer i 

kommunens inlägg, den andra är Sirkka-Liisa: 

 

Exempel 11. Namngiven avsändare och vardagligt språk. 

 

Detta förfarande kan inte ses hos Uppsala, som förvisso hade en explicit enskild avsändare tack vare 

användningen av jag men denna person var aldrig namngiven. Dessutom förekom jag enbart i de fall 

en specifik följare initierat en dialog med Uppsalas konto, varpå kommunens konto adresserade enbart 

denna specifika följare. I Östhammars fall är inläggen riktade till alla kommunens följare och 

framförallt till kommunens Facebookföljare. Inläggen har alltså skrivits i en annan kontext, med andra 

ramar och där den sociala interaktionen ser annorlunda ut. Om vi tittar på Exempel 11 blir detta 

tydligt. Inlägget börjar först och främst med interjektionen ”Hej!”, en hälsning. Att använda 

hälsningsfraser på Twitter är ovanligt, framförallt p.g.a. teckenbegränsningen. Av samma anledning är 

det också ovanligt att signera med sitt namn efter sin text, något som man kan se gjorts i Exempel 11. 

När den semiotiska resursen ”facebookinlägg” skapas och utformas, görs det i relation till de ramar 

och kontexter som finns på Facebook, i ett försök att kombinera form och funktion till ett meddelande 

som bär på en lämplighet, aptness som Kress uttrycker det (Kress 2010:54-55). När denna resurs tas bort 

från sitt sammanhang och placeras i Twitter istället, tappar det något av sin aptness. Dessa 

hälsningsfraser är ett tecken på detta. Det kan även ses i nästa exempel, Exempel 12. Här förekommer 

formuleringen gillare, vilket syftar till de personer som följer kommunens Facebooksida efter att ha 

tryckt på den ”Gilla-knapp” som finns i Facebooks gränssnitt. En mer lämplig formulering för Twitter 

hade varit följare. 

 

Exempel 12. Exempel på vardagligt språk från Östhammars kommun. 
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Vad gäller formalitetsgraden på språket ligger inläggen från Östhammars kommun generellt sett 

betydligt längre ut på den informella stilaxeln än vad de andra kommunerna gör. Tonen kan snarast 

liknas vid den mellan två bekanta individer. Formuleringar som så kul!, Trevlig vecka på er!, härlig 

helg och de hälsningsfraser som nämnts tidigare, är sådant som man snarare förväntar sig att se i 

kommunikation mellan två personer som känner varandra, än mellan en kommun och dess följare. 

Genom att använda sig av dessa förtrolighetsstrategier, med lyckönskningar och uppmuntrande 

hälsningar, skapar avsändaren från Östhammars kommun en närhet till sina följare. Men frågan är 

huruvida det är själva kommunen som organisation som hamnar närmare följarna eller om denna 

närhet enbart skapas mellan den namngiva skribenten av inlägget (Sirkka-Liisa) och följarna? I och 

med att språket skiljer sig så pass mycket från det som kallats myndighetsspråk samt att detta språk är 

kopplat till en namngiven person (om än en representant från kommunledningen) anser jag att det 

finns fog för att påstå att det kan vara det senare. Östhammars kommun blir därför en avsändare som 

uppfattas som mångröstad, där relationen till invånarna snarare knyts till specifika individer inom 

kommunkontoret än till kommunen som en organisation. 

 

8.	  Sammanfattning	  &	  Slutsatser	  
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken bild de tre kommunerna hade av sitt eget 

twitterkonto samt att jämföra denna uppfattning med det faktiska användandet, baserat på en analys av 

twitterinläggen. I detta stycke kommer jag därför att besvara de frågeställningar som jag ställde upp i 

början av uppsatsen. Detta görs genom att sammanfatta och ställa resultaten från intervjuanalysen och 

analysen av twitterinläggen mot varandra. Vidare kommer jag även att koppla mina resultat till den 

tidigare forskning som presenterats. 

Hur upplever kommunerna själva att de använder mikrobloggtjänsten Twitter?  

 – Stämmer detta överens med de twitterinlägg som de skriver? 

Både Uppsala och Håbo kommuns beskriver i intervjuerna att grundtanken med kommunernas närvaro 

på Twitter är att skapa dialog med sina invånare och erbjuda en kanal där frågor och åsikter kan 

utbytas, eftersom mikrobloggens tekniska uppbyggnad och interagerande sfär uppmanar till det. Båda 

respondenterna från Uppsala respektive Håbo uppger att Twitters skriftliga kommunikation närmast 

kan liknas vid ett telefonsamtal. Analysen av kommunernas Twitterinlägg visar dock att det endast är 

Uppsala kommun som aktivt deltar i dialoger med sina följare i en större utsträckning. Collinis (2013) 

slutsats om att Uppsala kommun är en få kommuner som för en aktiv dialog med sina följare tycks 

därför stärkas av mitt resultat. Håbo kommun tycks istället använda sitt Twitterkonto mer på ett sätt 

som bäst kan liknas vid den typ av användare som Java m.fl. (2007) benämnde informationsspridare. 

Analysen av språkhandlingarna i Håbos inlägg vittnade dock om en vilja att skapa dialog med sina 
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följare genom att ställa frågor till dem, men att följarna nästan uteslutande hänvisas till hemsidan för 

att svara. Detta påminner om en slutsats som Gustafsson & Rahm (2010) drar i sin artikel: ”via Twitter 

leds läsaren allt djupare in i myndigheternas textvärld” (2010). 

  

Östhammars kommun beskriver sig inte som en aktiv användare av Twitter utan använder kanalen mer 

som en puff för kommunens Facebooksida, eftersom man valt en automatiserad lösning där 

Facebookinläggen publiceras även på Twitter. Anledningen tycks, baserat på Sirkka-Liisas svar, bero 

på en kombination av otillräckliga resurser för att sköta administreringen samt att man på kommunen 

upplever Twitter som mindre dialogskapande än Facebook. Den interpersonella analysen visade att 

denna automatiserade lösning skapar problematik, då den semiotiska resursen ”facebookinlägg” tappar 

sin lämplighet när den placeras i Twitters kontextuella ramar. 

Hur påverkar kommunens Twitternärvaro andra verksamheter inom organisationen? 

Kommunernas intåg på de sociala medierna tycks ha påverkat fler avdelningar inom kommunernas 

organisationer än bara kommunikationsavdelningarna. I och med att Twitter inte följer några 

kontorstider, sätter det en större press på kommunens beslutsfattare att ständigt vara beredda på att 

försvara och argumentera för de beslut som fattas och det arbete som utförs, något som respondenterna 

i denna undersökning hävdar är svårt att hantera för vissa, till och med olustigt. Den problematisering 

kring Twittersfärens krav på snabb interaktion som gjordes i problemformuleringen är något som 

bekräftas av respondenterna som menar att hanteringstider på vissa frågor har krympt från flera veckor 

till bara någon dag, ibland till och med timmar. Detta sätter prov på den interna interaktionen inom 

kommunerna, där kommunikationsavdelningarna ibland tvingas ”tjata” på övriga avdelningar för att 

kunna besvara frågor från sina följare. 

Vilken relation skapas mellan kommunen och deras följare rent språkligt i kommunernas 

Twitterinlägg? 

Den interpersonella analysen identifierade en explicit avsändare i Uppsala kommuns twitterinlägg i 

form av pronomenet jag, som förekom enbart i de fall då kommunens twitterkonto deltog i dialoger 

med specifika följare. Analysen av twitterinläggen visar att Uppsala kommuns webbredaktörer tycks 

använda ett personligt tilltal för att skapa förtrolighet till den specifika följaren. Min tolkning är att 

denna jämlika relation som byggs upp i texten tack vare att Uppsala kommun anpassar sin språkliga 

nivå efter de ramar som sätts upp av språkbruket hos följarna (se Exempel 5 med användningen av 

ofullständiga meningar). En annan slutsats av den interpersonella analysen är att Uppsala kommuns 

twitterkonto kan uppfattas som en frikopplad länk till kommunen, som får funktionen av att vara en 

sorts mellanhand. Följaren talar till webbredaktörerna som talar till kommunen som i sin tur startar om 

kedjan tillbaka till webbredaktören och slutligen följaren. 
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I twitterinläggen från Håbo kommun visar analysen att den mest förekommande explicita avsändaren 

består av pronomenet vi. En kombination av språkhandlingen påstående följt av språkhandlingen fråga 

tycks vara den mest frekventa konstruktionen för inläggen. Detta kombinerat med en återkommande 

användning av ett du som skapas i texten och som riktar sig till alla kommunens följare, skapar bilden 

av att det är hela kommunledningen som försöker skapa en förtrolighet med varje individuell följare, 

på en och samma gång.   

Östhammars kommun använder sig i en större utsträckning av ett vardagligt språk av hög 

förtrolighetsgrad, på en nivå som närmast kan beskrivas som hjärtlig. Detta vardagliga språk tycks 

oftast förekomma i inlägg där det finns en namngiven avsändare. Detta mynnade ut i ett resonemang 

om hur relationen till följarna eventuellt knyts till dessa namngivna avsändare snarare än till 

kommunen som organisation. 

Kort sagt, Uppsalas twitterkonto blir en länk mellan invånaren och Uppsala kommun, Håbos 

twitterkonto representerar hela kommunen som talar till alla kommunens invånare och på Östhammars 

twitterkonto lyfts explicita individer på kommunen fram, som talar till alla kommunens invånare. 

9.	  Diskussion	  
Uppsala kommun tycks vara den som anammat Twitter som kommunikationsverktyg på det mest 

ändamålsenliga sättet av de tre kommunerna. Min upplevelse är att både Östhammar och Håbo 

kommun använder Twitter på samma vis som man använt sig av klassiska medier tidigare: mer 

monologiskt än dialogiskt, en avsändare som vill sprida information till en större målgrupp. Särskilt 

intressant är detta i Håbos fall eftersom bilden av det egna användandet stämmer till vis del inte in 

med verkligheten. Fortfarande tycks hemsidan vara den kommunikationskanal som man vill styra sina 

mottagare till vilket enligt mig har negativa effekter för ett eventuellt meningsutbyte, eftersom man 

styr interaktionen från ett forum där rollerna är mer likställda till ett annat forum där kommunen har en 

högre hierarkisk ställning. Östhammars lösning med de automatiserade inläggen skapar även det 

hinder för att initiera en jämlik interaktion. Givetvis spelar faktorer som befolkningsmängd och 

framförallt resurser in i förklaringen till detta. Uppsala har mer resurser att satsa än de mindre 

landsortskommunerna och har därför kunnat vara snabbare med att vara aktiva på flera olika sociala 

medier.  

9.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	   	  

Ett förslag till vidare forskning inom området skulle kunna vara att lyfta in övriga kommunanställdas 

perspektiv på hur kommunens närvaro på sociala medier påverkar deras arbetssituation. Eventuellt 

genom enkäter eller genom mer kvalitativa metoder som intervjuer t.ex. Detta för att skapa en bredare 

och mer nyanserad uppfattning om vilka effekter det nya kommunikationsmediet har på hela 

organisationen. 
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