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This essay examines Mönsterås municipality as a rural society where the importans in 
communication and relationship-building is crutual. The study focuses on and how the 
municipality can reach out through social media to the young residents in the 
municipality. This essay creates an understanding of how young people see the 
municipality’s communication and also young residents attitudes of how they think the 
communication and relationship is between the municipality and them. This study 
creates a relationship-building understanding that will be useful for the municipality. By 
examining theories along with semi-structed interviews with six teenagers and semi-
structed interviews with two of the municipality’s workers it resulted in a successful 
study where there could be a comparison between them to get a better understanding of 
where the communication is standing and how it can be improved. The results showed 
that the municipality needs to work on their intern communication as well as the extern 
communication. Furthermore the results shows that the municipality needs a strategy in 
their communication in order to successfully communicate in a good way that will reach 
out to the young residents. Since social media is one of the most popular 
communication tools being used today the results show that their need to be a better 
understanding in the municipality of the impact that social media has on the 
communication of an organization.  
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1 Inledning 
_____________________________________________________ 
I det inledande kapitlet kommer jag att beskriva bakgrund, tidigare 
forskning samt definiera mitt problem. Jag kommer vidare att presentera 
syfte, mål och avgränsningar. 
_____________________________________________________ 
 
Ungdomars delaktighet och förståelse för kommunens arbete är viktigt och skapas 
lättast genom rätt kommunikationskanaler. Sedan 1990-talet har 
kommunikationskanaler gått från pappersform till elektroniskform. De som snabbast 
anpassar sig till de nya trenderna inom teknik är just ungdomar. Myndigheter och andra 
organisationer har å andra sidan svårt att hänga med i denna snabbt växande förändring 
vilket gör att de ibland använder fel kommunikationskanaler när de ska nå ut till 
ungdomar. I mindre landsbygdskommuner har det visat sig att många ungdomar är 
besvikna på kommunen eftersom de inte får någon information om vad denna gör för 
dem. Det blir därför allt viktigare för kommuner att bygga upp en gedigen relation 
tillsammans med sina invånare och framförallt ungdomar, då de är dem som 
förhoppningsvis ska bygga upp sin framtid inom kommunen och så småningom göra val 
som kommer att påverka kommunen. Då landsbygdskommuner redan konkurrerar om 
invånare med andra större kommuner i Sverige, blir det därför mycket viktigt för en 
mindre kommun att värna om de invånare som redan är bosatta i kommunen och få dem 
att vilja bo kvar. När ungdomar exkluderas i en kommuns relationskapande känner de 
sig utelämnade, vilket kan resultera i att de senare väljer att flytta ifrån kommunen.  

I min studie har jag därför valt att studera detta närmare. Undersökningen har 
genomförts i Mönsterås kommun, en landsbygdskommun som allt fler ungdomar flyttar 
ifrån. Min frågeställning handlar om att få svar på hur en kommun tillämpar sin 
kommunikation i sociala medier när de ska nå ut till ungdomar? Således ska uppsatsen 
skapa förståelse för hur ungdomar ser på kommunens kommunikationsarbete och 
relationsskapande. Teorier kring information och kommunikation har skapats av 
författare såsom Jacobsen & Thorsviks (2008), Orna (2004 & 1999) och Heide, 
Johansson & Simonsson (2012). Det är bland annat dessa författares litteratur som utgör 
uppsatsens teoretiska bas.   

Då det finns ytterst lite forskning på kommuners arbete med kommunikation mot 
ungdomar används generell forskning kring sociala medier, information i 
organisationer, informationsflöde och kommunikation för att undersöka 
informationsproblematik i kommuner.  
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1.2 Bakgrund  
Samhällskommunikation i Sverige gick under 1970-talet igenom en omfattande 
expansionsperiod, en utveckling som staten låg bakom. Under 1970-talet började staten 
kartlägga den samhällsinformation som fanns i Sverige. Vilket resulterade i att 
kommuner, myndigheter samt landsting startade utbildningar om information och 
kommunikation. Tack vare detta fick medborgare mer kunskaper om samhället men 
också större inblick i hur myndigheternas arbete fungerade. Myndigheterna såg stora 
positiva följder med den nya typen av samhällsinformation och började interagera med 
medborgarna för att på så sätt kunna få åsikter om vad som kunde förbättras. Denna 
utveckling beskrivs i boken Samhällskommunikation av Flodin (1993), där 
samhällsinformation anses som en enkelriktad kommunikationsprocess där 
konsumenten enbart tar emot information. Samhällskommunikation är istället en 
tvåvägskommunikation där informationen tas emot samt att den bearbetas och sedan 
skickas vidare i form av antingen åsikt eller auktion. Larsson (2008) menar istället att 
samhällskommunikation präglas av ett statistiskt sändarperspektiv och detta inkluderar 
många gånger inte några strategier eller intresse för en dialog. Funktionen med att 
använda kommunikation i en organisation har tidigare varit för att kunna påverka och 
övertala, Larsson (2008) förklarar att utvecklingen fokuserar mer på relationsaktiviteter 
och mottagarinitiativ i dagens samhälle. En effektiv kommunikation skapas inte genom 
en envägs- och övertalningstänkande metod utan handlar mer om att organisationen 
måste se till sina mottagare och visa hänsyn till de som dem vill kommunicera ut till 
(Larsson, 2008).  

Samhällskommunikation innebär att myndigheten ska vara lyhörd för alla önskemål, 
åsikter och krav för att kunna skapa framtida goda relationer med klienter och 
medborgare. På det här sättet kan myndigheten bibehålla medborgarnas förtroende. Idag 
har det blivit vanligare att den offentliga sektorn använder sig av marknadsföring, 
information och kommunikation. Det har tidigare sett annorlunda ut då det under en 
lång tid har förekommit en inåtriktad samt låst syn på hur kommunikationsarbetet ska 
de ut. Tidigare har fokus legat på att endast informera tjänstemännen, vilket nu håller på 
att förändras (Dahlqvist & Melin, 2010). Om förbättring ska kunna ske måste den 
offentliga sektorn vidare utvecklas för att kunna använda sig av genomtänkta och 
ändamålsenliga sätt att leda verksamheten. Idag kan myndigheter bli låsta i sitt 
kommunikationsarbete samtidigt som utvecklingen visar på att en bra kommunikation 
ökar varumärkesidentifieringen. Konkurrensen som finns idag mellan kommuner är 
andra kommuner och handlar om att locka till sig blivande invånare. En kommun går 
metaforiskt jämföras med ett företag som arbetar med att sälja in produkter vilket inom 
kommunen istället i verkligheten innebär att sälja in fördelar. Detta har Mölleström 
genomfört i en studie i vilket behandlar Malmö stads förnyelse (Mölleström, 2011).   

IT-utvecklingen har genom åren växt och vi lever numera genom ett IT-samhälle. Då 
kommuners kommunikation med medborgarna är central blir det allt viktigare att främst 
följa med genom internet och sociala medier. När en organisation väljer att 
kommunicera genom sociala medier är tanken att skapa relationer och dialoger. Sociala 
medier borde egentligen ses som en brygga för att skapa en tvåvägskommunikation 
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mellan invånarna och organisationen, i denna studie skulle det motsvara kommunen och 
dess ungdomar. Det är då viktigt att se över utvecklingen och se över vilka verktyg 
inom kommunikation som kommunen kan använda sig av för att även nå yngre 
medborgare i kommunen.  

 
1.3 Mönsterås kommun 
Mönsterås kommun bildades 1974, då slogs de tre kommunerna Ålem, Fliseryd och 
Mönsterås samman till en gemensam kommun. I Mönsterås kommun finns det 
sammanlagt fem tätorter vilka är Mönsterås, Blomstermåla, Ålem, Fliseryd och 
Timmernabben. Det finns vattendrag längst kusten där mindre orter möts med olika 
bebyggelser och som är från olika tidsepoker. Mönsterås kommun har cirka 13 000 
invånare. Det var först under början av 1900-talet som befolkningen ökade för Ålem 
och Mönsterås socknar. Under 1950 och 1960 ökade invånarantalet i kommunen till ett 
par tusen invånare och har sedan dess legat runt 13 000 till 13 500 invånare. Mönsterås 
kommun har sedan länge tillbaka symboliserats med sjöfart, rederi och skeppsbyggeri 
fram till 1500-talet då kung Johans regering. Då fanns nämligen kungliga skeppsgårdar i 
Mönsterås. Under 1800-talet skapades flera sågverk, varv och segelsjöfarten runt om 
Kalmarkusten. I Mönsterås kommuns tätorter har småskaligheter resulterat till en god 
livskvalitet för människorna, där man som invånare kan handla, apotek, vårdcentral, 
sköta bankärenden, köpa blommor och klippa sig.  Fördelen med dessa tätorter är att det 
blir sällan parkeringsproblem eller långa köer. Mönsterås som tätort bjuder på en vacker 
vik vilket man välkomnas av vid Mönsterås centralstation, viken har gett invånarna stort 
intresse för fiske, bad och båtliv (Mönsterås, 2016).  
 
1.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som beskriver de synsätt som finns på 
organisationer och även den vikt som finns av att som organisation ha en planerad 
kommunikation. Här presenteras kommunikation och informationsspridning, samt de 
olika kommunikationskanaler som en organisation kan ta hjälp av samt vilka följder 
som blir vid informationsbrist. 
 
1.4.1 Information i organisationer 
För skapa förståelse för hur kommunikation och informationsspridning går till i en 
organisation behövs en definition av vad en organisation är. Definitionen av 
organisation är enligt Orna (1999) en grupp människor som strävar mot ett tydligt mål 
och som skapar en tjänst eller produkt. I en organisation finns en struktur och gränser 
och de som arbetar inom denna kommunicerar tillsammans och med varandra. I boken 
Tillämpad kommunikationsvetenskap av professorn Larsåke Larsson (2008) beskrivs 
kommunikation i organisationer med fyra olika perspektiv om kommunikation inom 
organisationer. Det första perspektivet förklarar Larsson (2008) som det strukturella 
perspektivet vilket kännetecknar ett område som kallas organisationsteori. Där är 
kommunikationen nedåtriktad och av en orderkaraktär, ett vidare perspektiv är det 
personinriktade perspektivet och handlar om att fokus är på människorna i 



  
 

6 

organisationen. Där medlemmarna i organisationen kan dela med sig av erfarenhet för 
att vidare kunna uppnå gemensamma mål, detta kallas för organisatoriskt lärande. Ett 
annat perspektiv är det kulturella och symboliska perspektivet som fokuserar på 
kulturen i organisationer. Där spelar det en stor roll i organisationen med normer, 
språkformer, värderingar och relationsmönster. Ytterligare ett perspektiv som finns 
handlar om organisationer som politiska system där fokus ligger på konflikt, makt och 
intressen (Larsson, 2008).  I min uppsats utgår jag mestadels från det personinriktade 
perspektivet då fokus är på sändare och mottagare som individer, där lärande inom 
organisationer ligger som grund. Jag kommer därefter presentera detta vidare inom 
teoriavsnittet för att vidare koppla det till Mönsterås kommun.  

Det är viktigt med en informationspolicy för att informationsflödet ska fungera. En 
informationspolicy handlar om hur information ska spridas i organisationer, förklarar 
Larsson och Orna. En annan viktig sak som Larsson tar upp är kommunikationsstrategi 
det är viktigt för att alla i organisationen ska veta om organisationens mål och hur de 
sen ska kunna uppnås (Larsson, 2008). Orna (1999) förklarar att om en organisation ska 
överleva är det viktigt att veta vad som händer inom organisationen, och även vad som 
händer utanför organisationen och hur de ska kommunicera vidare, detta innebär både 
internt och extern. Hon beskriver vidare att det måste finnas en strategi för hur 
informationen ska hanteras då det är nödvändigt för att organisationer ska överleva. 
Orna förklarar att om en informationspolicy finns i en organisation flyter informationen 
smidigare och det resulterar till att de anställda samarbetar bättre och kan dela med sig 
av olika kunskaper för att vidare uppnå organisationers mål. Här poängteras det att om 
ingen strategi används finns det en risk att felaktiga beslut fattas eftersom att relevant 
information från olika källor inte kan användas vidare. Det kan också leda till felaktiga 
beslut fattas vilket innebär försämrat rykte och även förlorade kunder (Orna, 1999).  

1.4.2 Informationsflöde 

I det här avsnittet ger jag en tydligare bild av hur organisationer kan förbättra sin 
kommunikation genom rätt informationshantering. Jag kommer vidare att återkomma 
till detta i min analys och tolkning för att belysa hur viktigt det är med 
informationsflöde och kommunikation för att nå ut till ungdomar och för att även 
överleva som kommun. Således kommer jag att reflektera över kring vilka eventuella 
åtgärder som kommer att behöva genomföras genom att ta del av vad ungdomar inom 
kommunen tycker bör förbättras samt ungdomars syn på kommunikationen.  

Inom informationsflödet finns det något som heter informationsbrist, detta sker när 
människor anser att de får för lite information och de vidare tycker att detta bör ändras 
(Kramer, 1991). Att försöka åtgärda och förändra informationsbrist kan vara tids- och 
arbetskrävande vilket resulterar till att det finns vissa som väljer att passivt hantera 
bristen genom att istället utveckla en högre tolerans för osäkerhet. Det går att läsa om i 
en artikel skriven av professor Michael W. Kramer som arbetar på 
kommunikationsavdelningen på University of Oklahoma. Han förklarar att det betyder 
att olika personer hanterar informationsbrist olika. Då vissa som lider av 
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informationsbristen försöker göra något åt den, och sedan kan andra hantera det genom 
att känna sig nöjda med den information som de redan har (Kramer, 1991). I dagens 
samhälle har olika typer av kanaler utvecklats med snabb fart vilket har resulterat till att 
den ökade mängden kanaler gör att det lätt kan bli för mycket information. Det förklaras 
och forskas vidare i en magisteruppsats där ett antal forskare använder definitioner för 
att vidare analysera information overload, vilket handlar om just för mycket information 
som sänds ut än vad som eftersökts och drabbar istället personer. Det finns från början 
då en inställning att informationen som skickats ut ska ge en positiv effekt och att den 
skickade informationen ska bli uppfattad (Buse, 1996). I boken kommunikation i 
organisationer som är skriven av Mats Heide, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson 
tar de upp information overload. De drar paralleller till Buse där det finns en 
förhoppning och övertro på information, där de som skickar ut information tror att all 
information med automatik har uppfattats och därför har information overload ökat. De 
skriver i sin bok att överlag tror de flesta att om informationen finns tillgänglig blir det 
automatiskt en förändring och saker börjar hända. Dock sprids för mycket information 
och det övervägs inte om informationen har tagit emot eller tolkats rätt (Johansson & 
Simonsson, 2012). Genom att se över sändarens roll i kommunikationen och ha en 
förförståelse av vad sändaren vill få ut, kan detta leda till att resultatet av informationen 
som skickas ut, skickas genom rätt kanaler och ser till att budskapet blir rätt uppfattat.  

1.4.3 Kommunikation 

Kommunikation har en viktig del inom organisationer och det är viktigt för kommuner 
att se över sin kommunikation men även att de är medvetna om vad kommunikation 
innebär. Begreppet kommunikation särskilt intern kommunikation, liknar Heide, 
Johansson & Simonssons beskrivning om att göra något gemensamt genom delning av 
information (Johansson & Simonsson, 2012). I den delningen räknar vi med att 
människor påverkar processen att vidare göra informationen gemensam. 
Informationsflödet är alltså en del av kommunikationsprocessen, där vi menar att 
kommunikation även innehåller mänskliga tankar och reaktioner kring informationen. 
Här följer en diskussion kring begreppet kommunikation.  

Strid menar att kommunikation är flödet av information mellan två eller flera personer 
(Strid, 1999). När kommunikation definieras på detta sätt, så kan det användas 
synonymt med vad vi ovan definierar som informationsflöde, nämligen att 
informationen flödar mellan människor. Vi anser att kommunikation är mer än så, vilket 
diskuteras i följande stycken.  

När Jacobsen & Thorsvik tar upp kommunikationsbegreppet så tar de också upp de 
fokus som kan finnas på just informationsöverföring, i och med att det ofta beskrivs 
som en process där personer utväxlar information. Där förs dock fler komponenter in i 
kommunikationsbegreppet, nämligen att det handlar om förmedling av idéer, attityder 
och känslor mellan individer och grupper, och att det inte behöver vara uttalat, utan kan 
ske bland annat genom kroppsspråk och röstanvändning. De vill även få in att inte bara 
informationen i sig spelar roll, utan också associationer, idéer, känslor och attityder 



  
 

8 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den här definitionen är inte aktuell i denna uppsats, 
eftersom den inte tar upp den outtalade kommunikationen och mer diskreta reaktioner, 
utan fokuserar istället på den mer direkta påverkan.  

Kommunikation beskrivs i boken Kommunikation i organisationer som ett ganska brett 
begrepp, eftersom det har sitt ursprung i att göra något gemensamt. Det definieras som 
en process, något som sker mellan flera människor och som har ett innehåll. Ett citat 
beskriver att kommunikation består av “komplexa, kreativa processer där innehåll 
konstrueras och tolkas genom interaktion mellan människor” (Johansson 2003, se 
Heide, Johansson & Simonsson, 2012:25). Den här definitionen ligger närmast hur 
begreppet kommer att användas i uppsatsen, vilket har beskrivits överst i avsnittet.  

1.4.4 Sociala Medier 
För att användningen av sociala medier ska vara gynnande framförallt i en organisation 
krävs en förståelse av vad sociala medier är och hur användningen av dem fungerar. 
Nationalencyklopedin (2016) definierar ordet vidare som ett samlingsnamn på olika 
kanaler som vidare tillåter användarna att kommunicera direkt med varandra via bild, 
ljud och text. Vid användning av exempelvis massmedier är sociala medier annorlunda 
då användarna producerar innehållet själva i sociala medier. För att vidare studera 
forskningsområdet är det viktigt att fastställa vad sociala medier är i verkligheten och i 
min studie tar jag hjälp av Fuchs (2014) som beskriver att sociala medier kan liknas vid 
separerade trädgårdar, och istället för att enbart sköta sin egen trädgård går man 
samman och möts och samarbetar med varandra på en offentlig arena.  
 
1.4.5 Forskningsområde inom sociala medier 
Sociala medier är inte endast neutrala medier som används av användarna, det har även 
blivit användbart för politiska, sociala och ekonomiska bakomliggande intressen. Fuchs 
(2014) talar om skapandet av Web 2.0, som anses vara den versionen av webben där 
just sociala medier växte sig fram och tros vara en reaktion av den dåvarande 
finanskrisen som ägde rum år 2000. Det finns olika teorier om Web 2.0 men en av dem 
var att målet skulle vara att få användaren att vidare integrera och sedan själv utveckla 
innehållet av webben, och då utnyttja det kollektiva intellektet vilket O’Reilly (2005) 
uttryckte det. Denna studie kommer att använda teori kring sociala medier och dess 
utveckling av Web 2.0 för att kunna undersöka hur kommunen kommunicerar genom 
webb och sociala medier men också hur dessa aktivt används för att nå invånare med 
fokus på ungdomar.  

Forskningen inom sociala medier innehåller experiment med olika målgrupper av 
användare, andra forskningar fokuserar mer på digitala mönster och tekniska detaljer av 
just sociala medier. Men de kan då glömma bort att ta del av användarna som sitter 
bakom skärmarna. Min studie syftar till att gå in mer djupgående på hur kunskap inom 
sociala medier och kommunikation kan påverka en kommun till att vidare kunna 
kommunicera ut bättre till ungdomar och även få ungdomars syn att bli bättre på 
kommunen. Det är viktigt att se till vad användarna vill ha för information och hur de 
använder sig av sociala medier vilket är en värdefull information för kommuner och 
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organisationer att ta del av. De kan då lyckas med sin marknadsföring och skapa en 
gedigen relation tillsammans med invånarna och ungdomarna i kommunen. Enligt 
statista (2016) har Facebook detta år stigit till 1,5 miljarder i antal användare vilka 
använder sig av mediet bara under varje månad. Sociala medier har exploderat under de 
senaste åren och i Sverige ligger användningen av sociala medier på 76 procent av 
befolkningen och det visar även att vi använder sociala medier i en större utsträckning 
än tidigare. Studier visar på att svenskar i åldrarna 16-25 år tillbringar ungefär 10 
timmar i genomsnitt i veckan på sociala medier (Findahl & Davisson, 2015).  Detta är 
ett resultat som kan berätta för oss vilket genomslag sociala medier faktiskt har fått samt 
att de även i större utsträckning vidare kan påverka oss människor.  Genom studier 
förklaras det att sociala medier har etablerats som olika marknadsföringskanaler och 
kommunikationsverktyg för företag (Mangold & Faulds, 2009b). 

 

2 Teoretisk ram 
______________________________________________________________________ 

Min studies teoretiska ram tar avstamp från området information- och 
kommunikationsteori. I uppsatsen används fyra teoretiska begrepp De tre 
tillfredställande behoven, Kommunikationskanaler och 
Informationsspridning. 
______________________________________________________________________ 

För att undersöka det organisationsteoretiska tankesättet används teorier ur boken Hur 
moderna organisationer fungerar av Jacobsen & Thorsviks (2008). Uppsatsen 
fokuserar på att behandla informationshantering och informationsstrategi samt 
kommunikation och sociala medier något som Orna behandlar i sina böcker, 
Information strategy in practice (2004) och Practical information policies (1999). Då 
jag belyser kommunen som organisation och hur dess kommunikation och ungdomars 
attityder till kommunen ser ut genom att belysa detta, behandlar min studie 
kommunikationsvetenskap och forskning om kommunikation i organisationer. 
Forskning inom detta område finns i litteratur av författarna Heide, Johansson & 
Simonsson (2012) och används i denna studie.  

Eftersom uppsatsen behandlar kommunikation och informationshantering i 
organisationer på ett övergripande plan är det möjligt att även tillämpa dess resultat på 
andra kommuner men även privata företag inte bara inom den offentliga sektorn. 

2.1 De tre tillfredställande behoven 
Vid användning av sociala medier som kommunikation bör man vara medveten om 
vilka behov som sociala medierna tillfredsställer. Vad som då är viktigt att se till är 
användarna och hur de kommunicerar. Vad de sedan väljer att kommunicera på sociala 
medier samt hur den nya slags kommunikationen sedan skiljer sig från den tidigare 
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kommunikation som skett via mail, telefon och ansikte mot ansikte (Anderson, Fagan, 
Woodnutt & Chamorro- Premuzic, 2013). Kaya och Bicen (2016) förklarar att 
Facebook blivit en mer populär och allt vanligare kommunikationskanal för exempelvis 
studenter. Vidare menar de att kommunikation genom Facebook numera är vad 
studenter väljer framför andra kanaler. I en studie av Kaya och Bicen, visade de att 87 
procent av studenterna ägde en smartphone vilket resulterade att det var lätt för dem att 
kommunicera genom sociala medier. Studenterna kunde efter skoltid skapa grupper 
samt gruppkonversationer där de kunde diskutera olika skolprojekt samt uppgifter de 
hade. Genom kommunikationskanalen ökade möjligheten till en nära kontakt med andra 
studenter och lärare. Bonds-Raacke och Raacke (2010) undersökte vad som motiverade 
användare till att använda Facebook, de gav användarna olika förslag till varför de 
skulle kunna tänka sig att använda mediet. Det resulterade till att tre anledningar kom 
fram, det första var genom information, det andra var genom vänskap och det tredje var 
genom kommunikation.  

För att ge ytterligare förklaring till vad dessa tre anledningar huvudsakligen betyder 
beskrevs de i att Facebook använts för att behålla kontakten med gamla vänner. För att 
sprida samt få information angående sociala evenemang eller eventuellt skolrelaterad 
information genom grupper som kan skapas. Liknande kategoriseringar görs av Park, 
Kee och Valenzuela (2009) som förklarar att de används för att socialisera, få 
underhållning samt för att få information därför väljer användare att utnyttja sociala 
medier. Det kom även fram att sociala medier även används för att kunna stärka sin 
sociala identitet. Genom en rapport av Findahl & Davidsson (2015) förklarar de i 
rapporten Svenskarna och Internet är alla de största sociala medierna, untantag från 
LinkedIn, är det mest populärt i åldersgruppen 16-25 år. Enligt studier förklaras det att 
sociala medier även har etablerats som olika marknadsföringskanaler samt 
kommunikationsverktyg för företag. Moreno, Navarro, Tench & Zerfass (2015) 
studerade och kom fram till att individer som arbetar med just sociala medier i sina 
yrken, värderar sociala medier högst och har även en högre personlig användning av de 
sociala medierna. Resultatet av studierna visade vidare på att kommunikationspraktiker 
som var över 50 år har en mer arbetsrelaterad nytta av just sociala medier än att använda 
det privat. Monero et al. (2015) förklarar att detta kan betyda att vår användning har 
blivit påtvingat eller uppmuntrats genom yrkeskrav.  

I min studie ligger fokus på att använda sociala medier i ett marknadsföringsperspektiv 
samt använda det som ett informationsflöde för att vidare kunna informera ungdomar 
och nå ut till en större målgrupp av invånare i kommunen. Det är därför intressant att 
lägga fokus på varför användarna använder sig av sociala medier och vad som tilltalar 
dem vid användning av sociala medier för att kommunen ska kunna ta detta till sig i sitt 
kommunikationsarbete. Det är även viktigt att internt inom en organisation veta hur 
sociala medier fungerar samt att det används av de som arbetar på organisationen för att 
de ska bli bättre på att använda det som ett kommunikationsverktyg.  
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2.2 Kommunikationskanaler 

Den diskussion som finns kring de olika kommunikationskanalerna anser jag vara 
relevant för denna studie då kanaler är det som resulterar i informationsspridning vilket 
vidare kan gynna kommunen i dess marknadsföring. Då olika kanaler ger olika resultat 
kan det därför påverka informationsflödet om fel kanaler väljs. Det blir därför viktigt 
med en relevant genomtänkt plan över vilka kanaler som lämpar sig bäst att använda sig 
av på arbetsplatsen och även hur de ska användas för att få mest effektivt resultat. Detta 
återkommer jag till i min analys och tolkning.  

Valet av kommunikationskanal vid information eller informationsspridning kan ha stor 
betydelse enligt Strid (1999), därför är det viktigt att välja rätt kanal beroende på vilket 
budskap som ska förmedlas. Det går att använda en kombination av olika kanaler anser 
Eriksson för att få bäst resultat. 

”En kombination av muntliga, skriftliga, elektroniska och interaktiva kanaler som 
kompletterar varandra leder till störst effekt när det gäller både ledningens ambitioner 
att höja medarbetarnas kunskap och medarbetarnas möjligheter att ge sin syn på 
verksamheten.” (Eriksson 2011:84). 

Eriksson menar i citatet ovan att olika personer använder och vidare söker information 
på olika sätt och därför är det mycket viktigt att erbjuda en stor mängd olika kanaler. 
Eriksson anser att det är viktigt att sändaren reflekterar kring vad som kan vara 
användbart och lämpligt att använda i val av kanal för det budskap som man vill få ut. 
Då alla kanaler har olika egenskaper och för att vidare göra kommunikationen så 
effektiv som möjligt krävs det att man gör ett val medvetet i den mån av kanal som ska 
användas.  

Vid detta val brukar det finnas två grupper som kommunikationskanaler delas upp i, 
dessa två är muntliga eller skriftliga. I boken hur moderna organisationer fungerar 
beskrivs detta av Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik (2008). De förklarar vidare att 
genom användning av muntliga kanaler kan mycket mer än endast ord förmedlas, som 
exempelvis genom kroppsspråk, röstläge eller blickar. Där står det även att 
undersökningar visar att 38 procent av den information som mottagaren uppfattar kan 
förmedlas genom hur ord eller meningar som används uttrycks, 55 procent är endast 
genom kroppsspråk. Sedan är endast 7 procent av ytterligare information den som 
uppfattas genom enbart orden. Genom detta går det att se att muntliga kanaler förmedlar 
rikligt med information gentemot motsvarande skriftliga kanaler. En annan fördel som 
finns med muntliga kanaler är den direkta reaktionen, vilket innebär det finns en snabb 
återkoppling på ett budskap och man får feedback tillbaka, vilket gör att det går att 
stämma av att rätt budskap har gått fram.  

När det gäller anställda i organisationer skriver Jacobsen & Thorsvik (2008) att 
anställda väljer kanal beroende på vilken information de vill förmedla. Finns det 
budskap som är opersonligt och enkelt kan det väljas en skriftlig kommunikationskanal 



  
 

12 

som exempelvis e-post. Om det istället är ett budskap som är mindre tydligt och lätt kan 
missuppfattas väljs istället en muntlig kanal, vilket då oftast blir ansikte mot ansikte. 
Här är det viktigt att se över att det blir rätt kanal. Skulle fel kanal väljas kan det lätt 
uppstå kommunikationsproblem, vilket från grunden kan ligga i att kanalen var 
olämplig för budskapet eller det var en begränsad respondents, det finns också kanaler 
som använder sig av flera aktörer där kan de uppstå problem då informationen kan 
förändras eller manipuleras tills budskapet har kommit fram till mottagaren (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 

Inom organisationer används även olika kommunikationskanaler, Erikson ger exempel 
som intranät, nyhetsbrev, e-post, telefonsamtal, möten, protokoll eller Twitter (Erikson, 
2011). I en artikel kallad ”For Better or Worse: Using Wikis and blogs for Staff 
Communication in an Academic Libary” beskrivs möjligheter kring att använda wikis 
samt bloggar vid intern kommunikation på ett universitetsbibliotek. Det skrivs om hur 
web 2.0 verktyg används som hjälpmedel och används. Där visas det i en fallstudie att 
wikis förbättrade den interna kommunikationen jämfört med användningen av bloggar 
som inte visade någon skillnad (Costello & Del Bosque, 2010 :143). En intressant 
aspekt som finns är att vid jämförelse av artikeln samt Erikssons bok står det att andra 
kanaler förutom de konventionella faktiskt kan tillföra något till arbetsplatsens 
kommunikation. Även detta kommer att vidare tas upp under min analys och tolkning 
för att vidare visa de fördelar som finns vid ett bredare utbud av 
kommunikationskanaler i organisationen.  

2.3 Informationsspridning och dess modeller 

Inom informationsspridning finns det flera olika modeller som vidare förklararar hur 
kommunikation inom informationsspridning fungerar. Vanligast är dock den som tar 
upp kommunikation som en process genom sändare och mottagare. Där sändaren börjar 
med att sända ett budskap med information som sedan tas emot av mottagaren, och 
genom denna process får vi insikt att kommunikation inte kan uppstå utan en sändare 
och en mottagare därför kan den här modellen därför ses som en kärna i processen. Jag 
valde därför att använda mig av denna som analys- och tolkningsmodell (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Eftersom att det finns olika versioner och teorier i den här modellen 
kommer jag att utgå ifrån Jacobsen & Thorsviks modell där de i sin bok visar att 
sändaren har ett budskap som den kodar och sätter vidare ord på budskapet. Sändaren 
väljer sedan en kanal att där sprida budskapet genom, när mottagaren sedan får 
budskapet måste mottagaren avkoda det och tolka budskapet. Efter detta ger mottagaren 
sedan en respons vilket med andra ord kallas feedback (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Fokus ligger här på tolkning och kodning, och vidare de missförstånd som sedan kan 
uppstå. Det finns även en visuellt förenklad modell där sändare, mottagare, kanal och 
feedback finns med, där ligger fokus på kodande och avkodande och vidare 
missförstånd som kan uppstå. Till skillnad mot den andra modellen finns här de effekter 
som meddelandet kan ge mottagaren som exempelvis attityder, beteenden eller kunskap 
(Rogers & Agarwala-Rogers, 1976). Syftet i min uppsats är delvis att undersöka om 
organisationen når ut med rätt kanal till ungdomar och hur kommunen ska kunna lära 
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sig att kommunicera ut genom sociala medier på rätt sätt till ungdomar. Genom att ta 
del av ungdomarnas syn och attityder till kommunen och den kommunikation som förs 
inom kommunen ut till invånarna. Jag vill poängtera att den sist nämnda varianten av 
modeller fokuserar på kodning och det stämmer inte överens helt med min uppsats men 
helheten av modellen är användbar vid analys- och tolkningsprocessen.  

I uppsatsen väljer jag att ta hjälp av boken intern kommunikation inom organisationer, 
företag och myndigheter är kodningsstegen borta, och modellen har fått andra steg. I 
boken går författaren igenom att sändaren har ett syfte när den sprider vidare 
information, vidare går han igenom vad som händer efter att budskapet har sänts med en 
utvald kanal och att detta kan ge en effekt hos mottagaren. (Strid, 1999) Boken och de 
teorier och modeller Strid går igenom var tilltalande till min studie då fokus inte enbart 
låg på tolkning, här fanns istället hela processens gång. Detta resulterar till att modellen 
inte endast behandlar effekten på mottagaren utan istället även går vidare varför 
sändaren valt att sprida ett meddelande.  

3 Syfte och mål 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel framförs en problemdiskussion angående de problem som 
finns inom mitt ämne. Här tar jag även upp problemformulering, syfte och 
mål, avgränsning, definition av målgruppen samt de teoretiska perspektiv 
som finns. 
______________________________________________________________________ 
 
3.1 Problemdiskussion 
Samhällskommunikation som utvecklats från samhällsinformation innebär att 
kommuner arbetar mer med tvåvägskommunikation. I dagens samhälle är vi är mer 
aktiva på sociala medier samt öppna för respons och feedback från medborgare inom 
samhället. Abrahamsson (1972) förklarar att samhällskommunikation innebär att få 
medborgarna till att tänka och tycka samt att kunna föra dialoger mellan parterna och att 
kunna vidare öka interaktiviteten. Det är något som kan ses tydligt i nutiden då ett aktivt 
varumärke, val av språk och profilering. Genom sociala medier och internet visas 
resultatet av detta hur de använder sig av språket och varumärket genom nya IT-
samhället. Genom den fortväxande IT- utvecklingen har organisationer och företag 
tvingats att följa med i utvecklingen och därför är det viktigt att i en liten kommun följa 
med i de trender som finns i samhället och som andra företag och organisationer hakar 
på. Det kommuner bör värna om mest är sina invånare det är därför extremt viktigt att 
de ser till alla invånare i kommunen, att de kan nå ut med information och budskap till 
alla. Eftersom att storstäderna drar fler invånare då de kan locka med fler jobb, 
attraktioner och tjänster är det därför viktigt för en mindre landsbygdskommun att 
informera ungdomar om vad de kan tillföra i kommunen och i ungdomarnas vardag. 
Varför är detta viktigt? Därför att det annars kan finnas risk för att ungdomarna känner 
sig utelämnade och sedan väljer att flytta ifrån kommunen för att de tycker att de inte 
har blivit tillräckligt inkluderade, och ser att andra kommuner kan tillföra mer i deras 
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vardag och i deras stad. I landsbygdskommuner finns det oftast en liten budget och det 
som görs och tillförs i kommunen är viktigt att förse invånarna med information om, det 
är därför viktigt att inom organisationen internt att sträva mot samma mål när det gäller 
kommunikation och vad de vill nå ut med. Vilka kanaler anses vara de mest effektiva 
och hur ska budskapen gå fram som de sänder ut och hur ska de nå ut till ungdomar som 
inte vanligtvis surfar på kommunens hemsida.  
 
 
3.2 Problemformulering 
Undersökningen syftar till att ta fram kunskap om hur en kommun, som är en växande 
kommun, ska kunna utvecklas genom användning av sociala medier för att 
kommunicera till sina invånare på ett snabbt och kommunikationsstrategiskt sätt. 
Genom att belysa attityder bland ungdomar i Mönsterås kring kommunens 
kommunikation samt vad som borde förbättras i organisationens informationsarbete kan 
studien ge en ny bild av hur kommuner kan kommunicera ut till ungdomar. Sociala 
medier är ett snabbt och billigt kommunikationsverktyg och kommunikationskanal som 
många kommuner använder sig av idag för att kommunicera ut till sina invånare samt få 
feedback tillbaka av dem. Kommuner har oftast en stram budget de ska följa därför är 
sociala medier givande då det som krävs för ett lyckat resultat är rätt verktyg och 
kunskap för att nå ut och kommunicera på rätt sätt till sina medborgare.  
 
För att få svar på mina frågor har jag formulerat följande frågeställningar till uppsatsen: 

- Hur får ungdomar information angående vad som händer i kommunen? 
- Vad kan förbättras inom kommunikationen i en kommun? 
- Hur kan en kommun öka förtroendet hos ungdomar genom användning av 

sociala medier? 

3.3 Val av ämne  
Då det finns lite forskning om hur kommuner arbetar med relationsskapande och 
kommunikationsarbete riktat mot ungdomar, valde jag att studera detta vidare. 
Uppsatsen kommer därför med ett fokus på ungdomar och kommunikation att 
undersöka hur en kommuns kommunikation ser ut samt hur ungdomarna ser på 
kommunikationen som finns idag och vad som vidare kan förbättras. Valet av 
Mönsterås kommun grundar sig i att jag själv är uppväxt i kommunen och har bildat 
mig en egen uppfattning angående kommunen och kommunikationen som finns.  

Samhällsinformationen har under tid förändrats och utvecklas ständigt vidare. Under 
början av 90-talet har myndigheters kommunikation förändrats framförallt i deras sätt 
att kommunicera (Kraft & Strandberg, 2007). För att lyckas ut med sin 
samhällsinformation krävs att budskapet skiljer sig från mängden, att det sticker ut lite 
extra. Det ska vara något som sticker ut så att det tas in av människor vilket kan liknas 
med att man sår ett frö som kan växa och bli ett förtroende (Kraft & Strandberg, 2007).  
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Kommuner följer oftast en kommunikationsplan för att kunna kommunicera ut sitt 
budskap på bästa sätt. Jag valde att studera Mönsterås kommun och hur 
kommunikationen ser ut till ungdomar med inriktning på sociala medier. Då ungdomar 
följer det nya trendsamhället valde jag att lägga fokus på just ungdomar och hur 
kommunen anpassar sin kommunikation för att nå ut till ungdomar inom kommunen. 
Eftersom att det nya IT-samhället utvecklas och nya trender uppstår är det viktigt för 
kommuner men också samhället överlag att ta del av dessa för att utvecklas vidare 
globalt med resterande världen. Det blev därför intressant för mig att studera djupare 
hur kommunikationen ser ut inom landsbygdskommuner, dels min egen kommun där 
jag är uppväxt. Landsbygdskommuner är beroende av sina invånare för att överleva som 
en kommun därför bör stor vikt läggas på att se över relationen mellan kommun och 
invånare samt att kommunikationen mellan kommun och invånare sker på rätt sätt och 
används av rätt kanal. Jag kommer att studera vidare hur Mönsterås kommuns 
kommunikation ser ut inom sociala medier. Jag kommer vidare att studera ungdomars 
attityder gentemot kommunen och förtroendet som finns för kommunen. Jag vill vidare 
se hur ungdomarna ser på ett relationsbyggande av kommun och invånare genom olika 
kommunikationskanaler.  
 
3.4 Syfte och mål 
Syftet med undersökningen är att vidare bidra till forskningen inom medie- och 
kommunikationsvetenskap genom att belysa de externa och interna förändringar av den 
kommunikativa makt och kontroll som en organisation kan komma att möta genom den 
framväxt som skapats inom nya växande medier.  
 
Syftet med min uppsats är att belysa de attityder som kan förekomma bland ungdomar i 
Mönsterås när det gäller kommunens kommunikation samt vad som borde förbättras i 
organisationens informationsarbete. Genom att belysa detta kan kommuner lättare skapa 
rätt verktyg för att kommunicera ut till sina invånare på ett bättre och mer strategiskt 
sätt genom sociala medier. Således kan de fånga upp den yngre generationen av 
invånarna med ny information som kan vara viktig att veta eller kommande evenemang 
såsom festivaler. På så sätt ökar ungdomars delaktighet i kommunen och 
förutsättningarna för att de ska stanna kvar på platsen. Idag är bland annat Mönsterås 
kommun en växande kommun där det bör läggas fokus på att vidare följa utvecklingen 
av nya IT-samhället, genom sociala medier kan det skapas en ny relation mellan 
kommunen och invånarna på ett effektivt sätt där feedback kan ges från invånarna samt 
att ny information eller nyheter kan ges till invånarna.  
 
3.5 Avgränsning 
Min uppsats handlar om att undersöka hur Mönsterås kommuns kommunikation 
gentemot invånarna med inriktning på sociala medier. I min uppsats har jag valt att 
avgränsa mig till ungdomars attityder och hur de ser på kommunikationen och 
relationskapandet mellan kommun och ungdomar. Jag har valt att avgränsa mig till 
invånare som bor centralt i Mönsterås i mina fokusintervjuer. Då det inte har funnits 
möjlighet att undersöka alla målgrupper hos invånarna i Mönsterås kommun har jag valt 
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att lägga fokus på den yngre generationen av invånarna. Min fokusgrupp består av 
semistrukturerade intervjuer med sex personer som kommer representera målgruppen 
jag utgår ifrån. Jag kan då få svar på de frågor som kan vara väderliga för kommunen 
och för kommunikationen ut till ungdomar.  
 
3.6 Teoretiskt perspektiv  
Jag har valt att fokusera på hur kommuners kommunikationskanaler till den yngre 
generationen i åldrarna 13-17 år ser ut. Anledningen till att mitt fokus ligger hos den 
yngre generationen är därför att de är framförallt den yngre generationen som följer den 
nya utvecklingen som mest och de är dem vi kan ta lärdomar av när de gäller nya sätt att 
kommunicera genom nya informationskanaler inom medier. Det kan vara svårt för 
kommuner och företag att veta vilka tillvägagångsätt det finns, och det är vanligt att de 
istället använder sig av fel marknadsföring som inte gynnar dem. Därför bör fokus ligga 
på att försöka hitta de rätta redskapen för att nå ut och skapa en bra relation och 
kommunikation gentemot dem yngre medborgarna i kommunen. Det är viktigt för 
kommunen att kommunicera med ungdomar för att ungdomar är en del av vårt samhälle 
och deras förtroende är viktigt för kommunen då det är dem som vidare ska bygga en 
framtid och ett liv i kommunen. Skulle de inte vara nöjda med relationen kan ryktet 
spridas och fler kan bli missnöjda och vidare vilja lämna kommunen för en annan 
kommun. Den här studien kommer att medföra kunskap och lärdom inom information- 
kommunikationsvetenskap då den behandlar olika teorimodeller som kommer att kunna 
appliceras av inte enbart kommuner utan även andra organisationer i sina informations-
och kommunikationsarbeten.  
 
 
4 Metod 
____________________________________________________________________ 
 
I metodkapitlet kommer jag att redogöra mitt val av metod samt mitt val av 
ämne, och tillvägagångsätt som jag har använt mig av. Vidare kommer jag 
att beskriva hur genomförandet av analysen såg ut samt att metodkapitlet 
kommer att avslutas med en kritisk metoddiskussion.  
_____________________________________________________________________ 
 
4.1 Val av metod 
Inom forskning i samhällsvetenskapliga ämnena finns det två metoder att använda sig 
av, kvantitativ metod eller kvalitativ metod. Vid en kvantitativ metod används mätning 
med hjälp av siffror och statistik, dock har den här metoden svårt att ta del av 
tankegångarna hos svarspersonen och varför svaret blev som det blev. Den kvalitativa 
metoden är därför en bättre metod för att förstå varför intervjupersoner svarar ett visst 
sätt men även för att vidare få svar på attityder och tankar som de har (Ahrne & 
Svensson, 2015). När en kvalitativ studie används går det inte att generalisera en helhet 
eller upptäcka ett mönster hos en större målgrupp (Bryman, 2011). Därför går det inte 
att applicera intervjusvaren i denna uppsats på alla ungdomar som bor i kommunen, 
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något som heller inte var min studies syfte.  

Däremot föredras det att använda en kvalitativ metod för att uppnå bästa resultat när en 
forskningsfråga ställs genom hur något upplevs eller vidare hur något är, vilket är fallet 
i min uppsats (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid en kvalitativ metod används den 
hermeneutiska läran vid tolkning av olika texter, i denna uppsats analyseras därför mina 
respondenters svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är tolkningsprocessen en typ av 
process bakåt och framåt i delarna och sedan helheten. Med andra ord måste man skapa 
förståelse för delarna för att se på helheten men för att vidare kunna förstå helheten är 
det viktigt att vidare titta på delarna.   

Anledningen till valet av en kvalitativ metod i min undersökning var för att jag anser att 
det är mest lämpligt för att analysera de intervjuade ungdomarnas egna synpunkter och 
idéer genom intervjuer. Jag kan då lyckas få en djupare inblick i vad ungdomar tycker 
kring kommunikationen mellan kommunen och ungdomar. De kvalitativa intervjuerna 
med ungdomarna kommer sedan att jämföras med de kvalitativa intervjuerna av 
Mönsterås kommuns tjänstemän vilka var Mönsterås kommunchef samt Mönsterås 
kommuns information- och säkerhetschef som finns med i bakgrundsavsnittet. 
 
 
4.2 Definition av målgruppen 
Min målgrupp består av ungdomar i åldrarna 13-17 år, som är bosatta i Mönsterås 
kommun med sina familjer. I målgruppen som intervjuas är tre flickor som är i åldrarna 
13,15 och 17, tillsammans med flickorna intervjuas tre pojkar i åldrarna 13, 14 och 17. 
Fokus på intervjuerna består av att se till ungdomarnas olika uppfattningar kring den 
kommunikation som kommunen har idag och hur kommunen kan förbättra sin 
kommunikation genom sociala medier för att på ett mer effektivt sätt nå ut till 
ungdomar och inkludera dem i kommunen och i samhället.   
 
4.3 Intervjuguide 
I utformningen av min intervjuguide (se bilaga 2) utgick jag från vad som 
rekommenderas i boken Lantz (2013). I intervjuguiden fanns information angående 
intervjuns syfte samt vilka huvudsakliga frågor som skulle behandlas. Sedan skickades 
denna intervjuguide vidare till intervjupersonerna infor kommande intervju. På de sätt 
kunde respondenterna förbereda sig, samt bli motiverade inför sitt deltagande. Vidare 
kunde intervjuguiden som jag skapat fungera som en vägledning för intervjupersonerna 
(Lantz, 2013).  I min intervjuguide har jag delat in min intervju i olika kategorier, detta 
för att på ett överskådligt sätt gå igenom mina intervjufrågor inom respektive ämne på 
ett mer harmoniserat sätt men också för att underlätta för respondenterna. Det gör 
intervjuguiden lättläst och lättnavigerad för de som läser igenom den. Mina 
överskådliga huvudkategorier är Mönsterås kommun som organisation, kommunikation 
och det nya It-samhället, sociala medier och relationen mellan kommun och ungdomar. 
Anledningen till att dessa huvudkategorier valdes ut är för att de kändes relevanta för 
mitt forskningsämne och genom dem kunde jag vidare utveckla intervjufrågor angående 
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ungdomars attityder och tankar angående kommunikation mellan kommunen och 
ungdomar men också, för att få mer information om ungdomarna. Vilka medier de 
använder sig av, hur de tänker och hur de följer trender i de nya It-samhället.  

 

4.4 Djupintervju 
Djupintervjuer användes för att tillgodose en studie med kvalitativa insikter som en 
respondent har, i den mån av attityder, känslor, erfarenheter och tankar angående ämnet 
(Shukla, 2008). Djupintervjuer är en teknik som används och ses som direkt och 
ostrukturerad den går ut på att forskaren ställer frågor, vilket ger respondenten en chans 
att utveckla sina svar i lugn och ro. Detta ger forskaren en enskild och djupgående data 
som är mycket intressant för forskaren att sedan vidare analysera kring. Här ges även 
möjligheten att som forskare ta del av de svar som respondenten ger och sedan kunna 
göra om dem till motfrågor som i sin tur vidare kan leda till mer detaljerade svar 
(Shukla, 2008). Fördelen med metoden är att den går att genomföra både via telefon och 
i ett personligt möte (Bryman & Bell, 2011).  
 

I en djupintervju finns det två olika former vilka är den semistrukturerade och den 
ostrukturerade. Den semistrukturerade formen är mer strukturerad metod för att då finns 
det en intervjuguide vilket brukar vara en nedskriven lista över olika ämnen som 
intervjun ska innehålla samt olika frågor som forskaren ska fråga och förhålla sig till. I 
denna form betyder det att forskaren har rätten att kunna ställa motfrågor som inte redan 
finns nedskrivna i intervjuguiden och respondenten är tillåten att svara fritt under 
frågorna (Bryman & Bell, 2011).  Jag valde att genomföra en semistrukturerad intervju i 
alla intervjuer, eftersom att detta tillät mig att under en sådan intervju vidare kritiskt 
granska samt följa upp respondentens svar med frågor. Då kan syftet sedan bli att man 
vidare kan tolka innebörden av intervjupersonernas öppna beskrivna fenomen (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  

Den ostrukturerade intervjun gör istället på ett annat sätt där forskaren endast är tillåten 
att ha ett ämne med en fråga angående temat och som intervjun ska skapas utifrån. Det 
betyder att forskaren ställer en inledande fråga och sedan ställer motfrågor angående 
informationen som är värdefull (Bryman & Bell, 2011).  
 
 
4.5 Insamlingsmetod 
Vid insamlingsmetoden krävdes rik information som kunde gå djupare in på hur 
kommunikationen såg ut samt skapa en förförståelse angående hur ungdomarna tänker 
och tycker vad gäller kommuniktion och kommunikationskanaler. Vilka behov av 
information ungdomarna har och vad de är intresserade av att veta från kommunen, hur 
de utvärderar den information som kommunen ger, hur de värderar olika sätt att få 
information på och vilka medier de helst använder för ändamålet.  
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Mitt val av respondenter till intervjuerna baserades på vilka som är först med nya 
kommunikationstrender i samhället vilket är ungdomar och det är även den målgrupp 
som flitigast använder sig av sociala medier. Jag ville få svar på vad deras tankar var 
och vad dem ansåg kunna förbättras inom kommunen. Enligt Bryman (2011) kallar han 
detta urval för ett målinriktat urval då man riktar sig till de individer som kan ha en 
direkt relevans till just de forskningsfrågor som har utformats. Genom en rapport av 
Findahl & Davidsson (2015) förklarar de i rapporten Svenskarna och Internet är alla de 
största sociala medierna, undantag från LinkedIn, är det mest populärt i åldersgruppen 
16-25 år. Därför baserades min målgrupp av ungdomar i åldrarna 13-17 då jag ville 
använda mig av relativt unga individer som går i högstadiet, och som är öppna för nya 
kommunikationskanaler och nya kommunikationstrender. Då de fem största sociala 
medierna i Sverige är Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn och Twitter så valde jag 
också att vid intervjuerna med ungdomarna bära fokus på dessa medier vid frågor 
angående sociala medier (Findahl & Davidsson, 2015).  
 
Jag valde en semistrukturerad djupintervju för att jag ansåg att den var bäst lämpad för 
att vidare få rikligt med information från respondenternas egna tankar och idéer. Då det 
gav mig en möjlighet att använda färdiga frågor från en intervjuguide men lät mig som 
moderator att ställa motfrågor som skulle kunna ge rikliga svar. Denna metod var bäst 
lämpad på grund av att den låter respondenterna svara fritt inom en hyfsat begränsad 
ram.  Genom djupintervjuer kunde jag nå respondenternas personliga värderingar och 
information, i djupintervjun valde jag att använda mig av en semistrukturerad 
intervjuform där färdiga frågor var formulerade enligt en intervjuguide.  
 
Vid den semistrukturerade djupintervjuerna med sex ungdomar som bor centralt i 
kommunen, intervjupersonerna bestod av respondenter av olika kön det var tre flickor 
och tre pojkar i åldrarna 13-17. Mitt val av att göra djupintervjuer med ungdomarna som 
är bosatta i Mönsterås, var på grund av att jag ville se hur de ser på kommunens 
kommunikation och samspelet mellan kommunen och ungdomarna.  
 
 
4.6 Etisk aspekt  
När en kvalitativ metod utförs är det viktigt att tänka på etiken då studier inom 
kvalitativ metod innehåller etiska frågor under datainsamlingen samt analysen 
(Creswell, 2007). Det är därför viktigt att ta den etiska aspekten med i beaktning när det 
handlar om att skydda rättigheter eller ämnet (Cooper & Schindler, 2014). Målet med 
att ta tillvara på den etiska aspekten innebär att det går att försäkra sig om att ingen blir 
skadad eller orsakar negativa konsekvenser som resultat av en studie. Viktigt att tänka 
på i en studie är att respondenterna inte får lida av fysisk skada eller obehag (Creswell, 
2007 ; Cooper & Schindler, 2014). Genom att värna om respondenterna och behålla 
sekretess kan vara en förutsättning för att vidare kunna genomföra en studie (Cooper & 
Schindler, 2014). Cooper & Schindler (2014) anser att forskare bör följa tre riktlinjer för 
att skydda respondenterna och dessa innefattar: Forskaren bör förklara studiens 
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förmåner, syfte och en kort beskrivning av studien. Forskaren bör förklara deltagarnas 
rättigheter och skydd och erhålla informerat samtycke att respondenten.  
När intervjuerna skulle genomföras och jag kontaktade respondenterna via mejl var jag 
tydlig med att uppmärksamma dem om vad som var syftet med min intervju samt en 
kort beskrivning om varför dem hade blivit kontaktade av mig. I min intervju med 
kommun tjänstemännen valde jag att fråga respondenterna om de ville benämnas vid 
namn i undersökningen, detta gjorde jag för att värna om deras integritet och sekretess.  
Jag väljer i min studie att benämna dess befattning inom kommunen därför att det är en 
viktig del i studien att få kunskap om kommunikationen inom organisationen och här 
kan jag visa vilken befattning som svarar vad på intervjufrågorna.  
 
I de kvalitativa djupintervjuerna där ungdomarna jag intervjuade är under 18 år har jag 
valt att i studiens empiriska underlag inte benämna dem vid deras rätta namn, jag 
använder mig istället av påhittade namn för att respektera dess integritet och sekretess 
dels för att dem är under 18 år men även för att jag anser att deras riktiga namn inte har 
någon relevans för studiens empiri. Jag har vid första kontakt via mejl med ungdomarna 
även kontaktat föräldrarna samt skickat ut information om vad min studie handlar om 
och varför jag vill intervjua ungdomarna och har sedan inkluderat att jag vill ha 
föräldrarnas tillåtelse och underskrift för att låta deras barn får vara med på intervjuerna. 
Detta är på grund att jag vill följa sekretesslagen då ungdomarna är under 18 år och bör 
ha målsmans underskrift för att utföra intervjuerna. (Cooper & Schindler, 2014) 
 
4.7 Utförande intervju 
I den här undersökningen valde jag att använda mig av en semistrukturerad djupintervju 
med tjänstemännen på Mönsterås kommun och en djupintervju med sex ungdomar som 
bor inom kommunen. Här fick en avvägning göras vad som skulle vara mest effektivt 
och samtidigt gynna min undersökning vilket resulterade till att jag valde att utgå endast 
från djupintervjuerna tillsammans med ungdomarna då jag vill att min studie ska prägla 
deras attityder och syn gentemot Mönsterås Kommun och kommunikationen de för. Jag 
valde att använda de intervjuerna tillsammans med kommuntjänstemännen som en 
bakgrundsbeskrivning till kommunen som organisation för att få mer tydlighet i hur 
kommunens organisation och arbete ser ut (Se bilaga 1. Intervju). 
 
Vid utförandet av de semistrukturerade intervjuerna tillsammans med ungdomarna som 
sammanlagt var sex stycken, fick jag först och främst se till Trost (2010) som menar att 
en forskare bör lyssna till intervjupersonens villkor, då personen avsätter sig tid och 
vidare får relativt liten vinning av att ställa upp på intervjun. Jag valde därför att flexibel 
och gav förslag på tider och platser som kunde passa alla deltagare, och därav kunde de 
själva vara med och välja hur de ville lägga upp tid och plats för intervju. Vi kom sedan 
fram till ett gemensamt beslut att genomföra detta efter skoltid en eftermiddag som 
skulle passa alla individer.   
 
Jag valde att individuellt intervjua respondenterna för att uppnå bästa resultat, då genom 
gruppintervjuer är det lätt hänt att respondenterna faller för grupptryck och påverkas av 
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varandras svar (Trost 2010). Därför baserades mina intervjuer på individuella 
semistrukturerade intervjuer där varje intervju tog cirka 20 minuter var med varje 
respondent. Vid intervjuerna följde jag en intervjuguide som jag utgick ifrån i mina 
intervjufrågor.  
 
För att ta del av hur en kommun tänker och arbetar vad gäller kommunikation ut till 
invånare valde jag även att genomföra två intervjuer tillsammans med två 
kommuntjänstemän, Mönsterås kommunchef samt informations- och 
säkerhetsskyddschefen.  

 
4.8 Analysmetod 
Efter att den empiriska datan hade samlats in från intervjuerna kunde denna bearbetas 
för att genomföra en analys. Detta gjordes genom att göra en kvalitativ analys, det finns 
två olika tillvägagångssätt enligt Gray (2009) för att analysera kvalitativa data. Det finns 
dock inga specifika regler för hur tillvägagångsättet ska se ut för att lämpa olika 
metoder.  
 
Enligt Kothari (2014) bör analysen och bearbetningen göras enhetligt och i samband 
med studiens syfte vilket jag valde att göra i mitt tillvägagångsätt i studien. Jag valde 
även i min studie följa de tillvägagångsätt som nämns nedan för att min analysmetod 
skulle bli så bra som möjligt. En kvalitativ forskning har ofta en stor mängd data som 
inte är kvantifierbar, det kan komplicera processen med att presentera den på ett fullt 
begripligt sätt (Creswell, 2007). Dataanalysen genomförs av datorn i en kvalitativ 
undersökning i olika steg där de första handlar om att kunna organisera datan, vilket 
vanligtvis är text i ett transskript (Creswell, 2007).  Jag valde därför att överföra talad 
text till skriven text genom transkribering detta underlättade för att hitta mönster i mitt 
material. Efter detta genomfördes en datareduktion av empirin och detta gjordes för att 
kunna dela in data i teman, genom en process av kodning för att vidare kunna skapa en 
struktur över det empiriska materialet. När kodning av datan har gjorts kan det kortas 
ned och delas upp där relevant data kan sättas i fokus, datan kan bli uppdelad utifrån 
innehållet genom kodningen. 
 
I kodad data och indelade teman blir resultatet att det vidare går att analysera datan mot 
teorier, vilket resulterar till att det går att presentera datan i tabeller, figurer eller som 
diskussionstext (Creswell, 2007). När den empiriska primärdatan hade sammanställts av 
mig var det dags att påbörja dataanalysen som utfördes med utgångpunkt för att besvara 
hur kommunikationen såg ut hos kommunen genom sociala medier riktat till ungdomar 
samt hur ungdomars relation och attityd till kommunen såg ut. Då den kvalitativa 
studien gav stor mängd data var nästa steg att organisera och sedan reducera empirin för 
att vidare sortera ut relevant data. I nästa steg kopplades och kodades datan som jag fick 
mot de teorier som valts ut inom studien och efter detta blev analysdatan ett resultat av 
en diskussionstext. 
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4.9 Kvalitativ Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet används vid kontroll av studiens tillförlitlighet. Vid en kvalitativ studie kan 
detta användas främst för att vidare kontrollera att frågorna som ställs och vidare hur 
forskaren bearbetar sitt inkomna datamaterial. Vid hög reliabilitet i en studie krävs det 
att den ska kunna upprepas flera gånger och samtidigt ge samma resultat oavsett vilken 
forskare som uför undersökningen (Bryman, 2011).  För att uppnå reliabilitet i studien 
presenteras alla delar i studien så utförligt som möjligt men även intervjuguiden bifogas 
samt ett intyg som fylls i av föräldrarna då ungdomarna är under 18 år gamla. Vid 
litteraturansamlingen har dels primärkällkor används för att på detta sätt uppnå 
trovärdighet. Under intervjuerna föregick aldrig att en fråga eller flera frågor behövdes 
förtydligas vidare, vilket även kan anses vara positivt för intervjuns reliabilitet.  

Validitet inom kvalitativ forskning beskriver Fejes och Tornberg (2012) att det innebär 
att de metoder som används verkligen undersöker det som avses vidare undersökas. I 
min studie har semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en intervjuguide (se 
bilaga 1).  Genom att använda sig av en intervjuguide och att vidare presentera den för 
läsaren stärks studiens validitet. I förebyggande syfte tilldelade jag min intervjuguide 
till intervjupersonerna som skulle delta i min studie, detta skulle också stärka studiens 
validitet genom att i tidigt skede visa och förbereda deltagande personer på de frågor 
som kommer att dyka upp och för dem att reflektera till utvecklande svar. Det kan även 
stärka intervjupersonernas uppriktighet när de i tidigt skede fått frågorna tilldelade till 
dig.  Forskning fokuserar inte bara på datainsamlingen utan också på att validitet bör 
vara genomgående i hela studien inom kvalitativ forskning Patel och Davidsson (2003).  
Studiens tillvägagångsätt har presenterats så utförligt som möjligt för att på så sätt 
påvisa validitet. 

 

5 Resultat och Analys 
______________________________________________________________________ 
I detta kapitel ligger det empiriska underlag som grund för att sedan 
analyseras vidare till relevant teori. Analysen delas in i delar där 
tolkningar mellan kommuninvånare med fokus på ungdomar och hur de 
resonerar kring mina intervjufrågor. Mellan de här delarna kommer fria 
tolkningar delat med teoretiska relevanta teorier om ämnet att kunna 
stärka de antaganden som görs vilket sedan ligger grund för en vidare 
slutsats. 
 

Empirin består av olika semistrukturerade intervjuer som utfördes i Mönsterås 
högstadieskola där sex stycken intervjupersoner vilka var tre flickor och tre pojkar i 
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åldrarna 13-17 år. Dem intervjuades individuellt i semistrukturerade intervjuer. Efter att 
jag hade indexerat min empiri kunde jag vidare dela upp olika avsnitt som återspeglar 
de frågor som behandlar teman som delades upp i Mönsterås kommun som 
organisation, kommunikation och det nya It-samhället, sociala medier och relationen 
mellan kommun och ungdomar. Jag kommer utifrån min tidigare presenterade teori och 
forskning att tolka samt vidare förklara empirin för att till slut kunna formulera en 
slutsats och kunna ge svar på mina forskningsfrågor.  
 
Respondenterna innefattar:  
Ungdom i Mönsterås kommun – Viktoria, 13 år 
Ungdom i Mönsterås kommun – Felicia, 15 år 
Ungdom i Mönsterås kommun – Johanna, 17 år  
Ungdom i Mönsterås kommun – Johan, 13 år  
Ungdom i Mönsterås kommun – Andreas, 14 år 
Ungdom i Mönsterås kommun – Patrik, 17 år 
 
5.1 Mönsterås kommun som organisation 
I Mönsterås kommun som organisation finns det olika uppfattningar beroende på vem 
som tillfrågas. Det är därför intressant att ta del av de intervjufrågor som berör 
Mönsterås kommun som organisation, och kommunikationen mellan kommun och 
invånare.   
 
När de olika ungdomarna blev tillfrågade angående hur de ser på Mönsterås kommun 
som organisation var alla ungdomar överlag enade om att de tycker att kommunen tar 
lång tid på sig innan de vill investera i saker som är riktat till ungdomar. Men att det är 
en bra kommun och att de trivs att bo i kommunen.  
 
”De gör både bra och dåliga beslut men jag tycker att dem satsar mer på den äldre 
generationen än den yngre” – Patrik.  
 
”Det är en bra kommun men det har satsat väldigt lite på just oss ungdomar, vi har inte 
ens en riktig fritidsgård där vi ungdomar kan ses och umgås på fritiden. Kommunen 
väljer istället att satsa på äldre generationen” – Johanna.  
 
När ungdomarna ska söka information om kommunen börjar de i dem flesta med att 
söka sig igenom sociala medier för att se om de kan hitta information som kommunen 
har lagt ut där som exempelvis Facebook eller Instagram. Därefter går de via 
kommunens hemsida för att hitta information. Felicia och Andreas poängterar här att 
hemsidan är under all kritik, då den många gånger inte är fullt uppdaterad, men även 
svår att söka sig på och orientera sig i. När jag frågar ungdomarna vad de anser vara det 
bästa med att bo i Mönsterås kommun och varför, så svarar resterande del av 
ungdomarna att det bästa är friheten som finns för ungdomarna. När jag använder mig 
av ordet frihet menar jag den frihet till att kunna vistas inom kommunen fritt utan att 
vara orolig eller rädd. Många av respondenterna upplever kommunen som en trygg 
kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Där deras föräldrar inte behöver oroa 
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sig att oroendeväckande saker kan hända deras barn till skillnad från i en storstad. Större 
delen av antalet pojkar ansåg att en av de bästa sakerna med att bo i Mönsterås kommun 
var just närheten till sjön. Många av dem hade egna båtar som ägs av familjen där 
ungdomarna ofta lånar båtar för att åka ut på sjön med sina vänner för att fiska eller 
bada. Hos flickorna besvarades däremot frågan att det bästa med att bo i Mönsterås 
kommun är just tryggheten som finns inom kommunen, tryggheten av att man i en 
mindre kommun oftast känner de flesta och på detta sätt behöver man inte känna sig 
rädd som flicka att vistas ute när det exempelvis är mörkt ute.  
 
”Det är så mycket som händer runt om i världen men även inom Sverige, och när jag är 
i storstaden kan jag känna mig rädd som tillexempel när jag är ute och går själv med 
hunden om det börjar bli mörk eller känna att man ska vara rätt för att bli rånad eller 
för att bli våldtagen. I kommunen känner jag mig trygg och behöver inte känna att jag 
är rädd för detta här” – Johanna.  
 
För mig var det intressant att ta del av hur kommunens anställda tror att ungdomarna ser 
på kommunen. Som komplement valde jag därför att fråga kommuntjänstemännen om 
hur de tror att ungdomar ser på kommunen samt hur de tror att ungdomar skulle 
beskriva kommunen. I boken Tillämpad kommunikationsforskning (Larsson, 2008) 
förklaras att kommunikation har ändrats inom organisationer och att fokus nu ligger på 
att se till mottagaren och skapa en relation. Larsson (2008) förklarar vidare i sin bok att 
kommunikation i organisationer används för att påverka och övertala, men i 
utvecklingen fokuserar kommunikation idag mer på relationsaktiviteter och 
mottagarintiativ i dagens samhälle. Effektiv kommunikation skapas inte genom en 
envägs- och övertalningstänkande metod, det handlar istället mer om att organisationer 
måste se till sina mottagare samt visa hänsyn till dem som de vill kommunicera ut till 
(Larsson, 2008). Med hänvisning till denna teori är det tydligt att 
kommuntjänstemännen inte har en tillräckligt bra relation med ungdomarna eftersom 
svaren på mina frågor besvarades med att de inte har någon undersökning på detta och 
att de inte riktigt vet hur ungdomars syn ser ut, men de hoppas dock på att ungdomar 
har en positiv syn på kommunen. Vidare förklarar tjänstemännen att kommunen inte har 
varit lyhörda till ungdomarnas önskemål och de hoppas att de satsningar som 
kommunen gör resulterar i att ungdomarna i slutändan ger kommunen bra betyg.  
 
Den strategiska kommunikationen inom kommunen har förändrats genom att kraven på 
tillgänglighet har ökat, vilket har resulterat att kommunen har fått se över vilka kanaler 
de ska använda sig av i sitt kommunikationsarbete. Fokus ligger på kommunens 
hemsida vilket används för kommunikationen utåt, en annan kanal kommunen använder 
sig av är genom sitt intranät där de för ut information och kommunicerar till sina 
anställda.  
 
”Beroende på målgrupp och ändamål kan vi också välja andra kanaler som exempelvis 
inför valet utnyttjade vi bland annat LunarStorm för att nå yngre användare. I resultatet 
efter valet kunde det konstateras att Mönsterås kommun var en av landets kommuner 
som lyckats nå flest förstagångsväljare.” – Informations-och säkerhetsskyddschef. 
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5.2 Kommunikation och IT-samhället 
Då kommunikation är nyckeln i en organisation blir den därför nödvändig för 
organisationen. Följer organisationen inte en bra kommunikation blir följden 
kommunikationsbrist vilket betyder att organisationen blir oorganiserad där ingen vet 
något om hur verksamheten fungerar och därmed kommer organisationen inte att 
överleva länge (Eriksson, 2011). Mina intervjufrågor har jag delat upp i ett tema där jag 
fokuserar på hur kommunikationen ser ut till ungdomarna samt hur ungdomarna anser 
att kommunen följer det nya It-samhället.  Tidigare användes kommunikation inom 
organisationer för att vidare kunna påverka och övertala. Men med utvecklingen har 
fokus ändrats till mer relationsaktiviteter och mottagarintiativ i dagens samhälle 
(Larsson, 2008). För att en effektiv kommunikation ska skapas måste organisationen se 
till sina mottagare samt visa hänsyn till dem som de vill kommunicera ut till (Larsson, 
2008). Genom att ta del av de teorier som finns inom kommunikation kan vi då se att 
det är viktigt för organisationen att se till relationen samt till sina mottagare som de vill 
föra ut sitt budskap till.  
 
När ungdomarna tillfrågades om hur ofta de besöker Mönsterås kommuns hemsida 
vilket kommunen använder som sin främsta kommunikationskanal svarade de flesta 
ungdomarna att de sällan besöker kommunens hemsida. När jag sedan frågade 
respondenterna hur det kommer sig att de sällan besöker hemsidan när det är den 
främsta kommunikationskanal som kommunen använder sig av svarar de att hemsidan 
är svår att orientera sig på när de vill hitta information som de söker angående 
kommunen.  
 
”Jag går sällan in på Mönsterås kommuns hemsida då den enda informationen jag kan 
hitta där är om bibliotektsöppettider och vilka som är nya anställa hos kommunen, 
vilket jag inte tycker är intressant för mig att läsa om” – Johan. 
 
”Jag besöker sällan hemsidan för att det inte finns information på den som jag tycker är 
intressant. Om det är något evenemang jag vill ha mer information om finns det sällan 
att läsa om på hemsidan” – Andreas. 
 
Denna kritik kommer från flera av ungdomarna som anser att hemsidan inte uppdateras 
med information som intresserar ungdomarna. De skulle vilja att det fanns mer 
information för dem och de skulle i så fall besöka hemsidan oftare.  
 
Mönsterås kommun anser att de satsar på sina ungdomar genom att bygga fiber internet 
inom kommunen och att detta är något som gynnar ungdomarna. Jag valde därför att 
fråga ungdomarna vad de anser om fibersatsningen inom kommunen och om de gynnar 
ungdomarna i kommunen. Ungdomarna gav blandade svar då vissa av dem tyckte att 
fibersatsningen är en klar förbättring och att ungdomarna har efterfrågat detta. Däremot 
de ungdomarna som bodde en bit utanför centrala Mönsterås, var inte lika positiva till 
fibersatsningen då det enligt dem har tagit fler år för kommunen att bli klara med fiber 
till deras bostäder.  
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”Vi har blivit lovade fiber länge nu och här sitter jag fortfarande utan fiber och surfar 
med en dålig uppkoppling, det gynnar därför inte alla ungdomar och jag tycker därför 
inte att kommunen kan säga att de har tagit vara till ett behov då det faktiskt inte har 
inkluderat alla ungdomar än” – Patrik.  
 
”Fiber satsningen är bra men fiber finns inte än hos alla ungdomar, och jag tycker inte 
att fiber ska vara det enda som kommunen satsar på när det gäller oss ungdomar” –
Viktoria.  
 
 
5.3 Sociala medier  
Sociala medier har vuxit och enligt statista (2016) har Facebook stigit till 1,5 miljarder i 
antal användare som använder sig av mediet bara under en varje månad. Jag frågar 
därför hur Mönsterås kommun använder sig av sociala medier. Detta blev en intressant 
fråga att ta med i min intervjumall då sociala medier har exploderat under de senaste 
åren och i Sverige är användningen av sociala medier på 76 procent av befolkningen, 
och visar även att sociala medier växer till en större utsträckning. Studier visar även på 
att svenskar som är i åldrarna 16-25 år spenderar ungefär över 10 timmar i veckan på 
endast sociala medier (Findahl & Davidsson, 2015). 

Mönsterås kommun använder sig av sociala medier genom att ha olika Facebook konton 
för olika typer av verksamheter. Genom studier förklaras det att sociala medier har 
etablerats som olika marknadsföringskanaler och kommunikationsverktyg för företag. 
Vilket kan vara en gynnsam kanal för kommunen att använda sig av (Mangold & 
Faulds, 2009b).  

För att se till hur kommunen kan använda sig av sociala medier för att nå ut till 
ungdomar är det viktigt att se över vad det är för sociala medier som ungdomarna 
använder sig av och hur de upplever företag som använder sig av sociala medier. När 
ungdomarna tillfrågades vilka sociala medier som de använder sig av var övergripande 
svar att Instagram, Facebook, Snapchat var de populäraste sociala medierna som 
ungdomarna använde sig av. Varav de ungdomarna i 17 års åldern spenderade mer tid 
vid Facebook och Instagram och ungdomarna i 13 års åldern spenderade mest tid vid 
Snapchat och Instagram. Vi kan genom detta se ett mönster att de äldre ungdomarna 
föredrog att använda sig av medier som Facebook och Instagram och att de yngre 
ungdomarna föredrog att använda sig av Snapchat och Instagram. Överlag fanns det ett 
gemensamt svar från alla respondenter att det vanligast och mest använda sociala 
medierna är just Facebook, Instagram och Snapchat. När jag ställde en motfråga 
angående varför de använder sig mest av sociala medier, fanns det ett gemensamt svar 
från ungdomarna att det används på grund av lättillgängligheten som finns inom de 
sociala medierna. Här kan de uppdatera med statusar och kombinera bilder eller videor. 
Det går även att följa personer enkelt samt kommentera eller föra konversationer med 
dessa personer på ett enkelt sätt genom sociala medier.  
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”Jag använder mig av sociala medier för att det är lätt att följa vänner eller idoler som 
jag har. När det finns i mobilen blir det automatiskt att jag alltid kan bli uppdaterad 
fastän jag inte är hemma vid datorn” – Johan. 

”Jag använder mig av sociala medier för att det är gratis och kostar mig ingenting att 
använda eller för att följa nyheter om kändisar eller företag. Sociala medier har ju 
blivit så stort att i princip alla använder sig av det och därför jag kan där bli 
uppdaterad om i princip allt” – Johanna.  

Eftersom att Mönsterås kommun ska kunna använda sig av min studie var det viktigt för 
mig att fråga respondenterna vad de tycker och har för syn på företag som använder sig 
av sociala medier. Genom de svar jag fick av respondenterna var de tydligt enade om att 
företag som använder sig av sociala medier är bra och att de följer utvecklingen. 

”Jag tycker det är bra att företag använder sig av sociala medier, och det verkar som 
att det har blivit mer populärt för företag att göra det nu. Jag följer många företag på 
Facebook och Instagram och det får mig att gå in mer och titta på företaget när de 
kommer uppdateringar i mitt Facebook flöde eller Instagram flöde” – Felicia. 

”Jag tycker det är bra, jag tycker om mycket inom motorsport och när jag ser företag 
som är inriktade på motorsport som använder sig av sociala medier går jag hellre in 
och läser mer om dem där för att det är enklare” – Patrik.  

Ungdomarna ger dock värdefull information angående företags användning av sociala 
medier. De förklarar att det lätt kan bli för mycket och med detta menar dem att vissa 
företag marknadsför sig för mycket på sociala medier och det får användarna att tycka 
att det blir överflödig information vilket kan skapa en dålig relation till användaren. 

”Det jag kan tycka är jobbigt är när företag använder sig för mycket av sociala medier 
och de uppdaterar för mycket. Det får mig att tycka att det blir för mycket och mina 
andra vänner och sidor som jag följer försvinner bort för att företaget tar upp för 
mycket plats” – Andreas. 

Att uppdatera med för mycket information till användarna kan liknas med information 
overload där det finns den förhoppning och övertro på information, där skickas 
information ut och tros med automatik att användarna har uppfattat all den 
informationen (Johansson & Simonsson, 1996). Som Andreas säger är det inte bra med 
för mycket information då det kan få en negativ betydelse för användaren. Det är därför 
viktigt att organisationen ser över vilken kanal som ska användas och hur den sedan ska 
användas för att det inte ska bli överflödigt med information som påverkar mottagaren 
negativt. Skulle fel kanal väljas kan det lätt uppstå kommunikationsproblem vilket kan 
betyda att kanalen var olämplig för budskapet eller att kanalen hade en begränsad  
respondents möjlighet. Något annat som kan avgöra att kommunikationen blir felaktig i 
exempelvis sociala medier kan vara att fler aktörer är inblandade i kommunikationen. 
Detta uppstå då informationen kan förändras eller manipuleras till budskapet som har 
kommit fram till mottagaren (Jacobsen  & Thorsvik, 2008). 
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I artikeln ”For Better or Worse: Using Wikis and blogs for Staff Communication in an 
Academic Libary”skrivs det om möjligheterna som finns kring att använda wikis samt 
blogger vid entern kommunikation på ett universitetsbiliotek. Genom artikeln visas en 
fallstudie där wikis förbättrade den interna kommunikationen jämfört med de vanliga 
konventionella kanalerna (Costello & Del Bosque, 2010).  Även Eriksson tar upp i sin 
bok att de nya kommunikationskanalerna kan tillföra något nytt till arbetsplatsens 
kommunikation som inte den tidigare kommunikation kunnat göra. Genom att ta del av 
de här teorierna går det att se hur en tydlig kommunikationsplan kan gynna kommunen 
genom att de får mer struktur och kan komma fram gemensamt till vad det finns för mål 
inom kommunen när det gäller kommunikationen. Här ges även information om att den 
interna kommunikationen inom kommunen både internt och externt kan förbättras 
genom att använda sig av nya kanaler för en bättre och mer uppdaterad organisation. 
Genom nya kommunikationskanaler kan kommunen även informera de andra 
tjänstemännen vad som pågår och hålla dem uppdaterade på ett smidigare sätt.  

 
 
5.4 Relationen mellan kommun och ungdomar  
Samhällskommunikation innebär att alla önskemål, åsikter och krav blir en självklarhet 
för myndigheten att vara lyhörd på för att skapa goda relationer inför framtiden. På det 
här sättet kan de behålla ett förtroende av medborgarna för organisationen.  
När ungdomarna tillfrågades hur de ansåg att relationen till kommunen såg ut idag 
besvarade dem att de känner sig utelämnade och att det inte riktigt finns någon relation i 
dagsläget. Det fanns frustration då ungdomarna tyckte att det satsas mer på den äldre 
generationen i kommunen istället för på den yngre. De gav svar på att en aktivitetspark 
har nyligen byggts i hamnen men att det tog lång tid innan den blev klar och att det var i 
flera år som ungdomarna fick kämpa innan kommunen till slut bestämde sig för att 
bygga aktivitetsparken.  
 
”Jag tycker att de satsar väldigt lite på oss ungdomar, vi har fått en aktivitetspark som 
vi har tjatat om i flera år att vi vill ha, men nu när vi väl har fått den kan jag inte 
utnyttja den längre då jag tycker att de är för lätt och för yngre ungdomar. Kommunen 
satsar mer pengar hos dem äldre än på oss ungdomar, vi har ju inte ens en fritidsgård” 
- Patrik. 
 
Många av ungdomarna tycker att det satsas för lite på ungdomarna och att 
investeringarna hos kommunen går till den äldre generationen. Kommunen nämnde i 
tidigare fråga att de har investerat i den yngre generationen genom att bygga fiber 
internet. Men i denna frågeställning är det inte någon av ungdomarna som nämner något 
angående fiber internet och att detta är en investering som har gjorts för dem. Eventuellt 
kan detta bero på att ungdomarna inte har fått informationen från kommunen att detta är 
en satsning som ska gynna ungdomarna.  
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Därefter frågar jag vad ungdomarna önskar från kommunen. De besvarar detta med att 
dem vill ha information som intresserar dem, som passar deras målgrupp och 
information som kan vara relevant för dem.  
 
”Jag skulle vilja få information om vad kommunen lägger sina pengar på, det skulle 
vara kul att få information om evenemang och saker som händer i kommunen som kan 
passa för oss ungdomar” – Felicia.  
 
Detta är något som de flesta ungdomarna eftersöker, evenemang och vad som händer 
inom kommunen som kan passa målgruppen.  
 
Till sist avslutar jag med att fråga ungdomarna vad som kan förbättras inom 
kommunikationen ut till ungdomarna. Här blir responsen från ungdomarna olika men 
gemensamt för alla respondenter är att de vill att kommunen ska bli bättre på sin 
kommunikation genom sociala medier.  
 
”Jag tycker att kommunen kan förbättra sin kommunikation genom att börja använda 
sig av sociala medier och följa dem nya trender som andra företag börjar följa som 
Facebook, Instagram och Snapchat” – Andreas. 
 
”Jag tycker att de kan förbättra sin kommunikation genom att uppdatera mer på sin 
hemsida med information som passar oss ungdomar, eller bli bättra på att använda sig 
av sociala medier för det är där alla ungdomar finns” – Viktoria. 
 
”Jag tycker att kommunen kan börja med att ta kontakt med ungdomar och fråga oss 
vad vi tycker om den kommunikation som finns idag, de har aldrig frågat oss eller 
kommit till oss för förslag eller ideér. Jag tycker också att dem kan börja använda sig 
av sociala medier för att kunna nå ut till oss på ett bättre sätt än genom sin hemsida” – 
Johanna.  
 
Ungdomarna eftersöker här relevant information som kan passa deras målgrupp men 
många eftersöker också att kommunen ska finnas på sociala medier för att nå ut till fler 
ungdomar. Om kommunen ska använda sig av sin hemsida ska de anpassa den bättre till 
ungdomar och uppdatera den med information som kan intressera ungdomarna och 
genom detta skulle kommunikationen ut till ungdomar kunna bli bättre.  
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5.5 Sammanfattning 
 
Under intervjuerna var det tydligt att majoriteten av ungdomarna var missnöjda över 
vad kommunen valt att investera sina pengar i. Samtidigt visade många av svaren att 
ungdomarna såg Mönsterås som en trivsam kommun som är bra och trygg att växa upp 
i. Kommunen anses enligt ungdomarna som en trygg kommun där de trivs av naturen 
och närheten till havet, i en mindre landsbygdskommun är det viktigt att ta tillvara på de 
naturresurser som finns och använda detta som ett sätt att marknadsföra kommunen 
vidare. Genom att ungdomarna tar tillvara på dessa fördelar angående trygghet och 
närheten till havet ses som positivt då dem verkar trivas i kommunen.  
 
Det framgår det tydligt att det finns frustration hos ungdomar samt att det finns 
positivitet angående fiber- internet. Det är bra att kommunen ser till ett behov som finns 
i det nya It-samhället och som mottagarna eftersöker det bör dock finnas en bättre 
relation till ungdomarna. Med detta menar jag att det bör finnas ett samspel där 
kommunen får feedback från ungdomarna angående fiber satsningen och där de kan ta 
del av den frustration som fortfarande finns angående att fiber inte gynnar alla 
ungdomar. Det framgår även att kommunen bör se till fler andra krav som ungdomar 
ställer på kommunen och inte endast fibersatsningen.  
Genom detta resultat kan jag då se att ungdomarna spenderar stor del av sin tid vid just 
sociala medier, och då baserar jag detta på att de även går i skolan om dagarna och har 
uppgifter att göra efter skoltid. De lyckas ändå hinna med att spendera den tid som finns 
kvar vid sociala medier vilket för mig visar att sociala medier är en stor del av deras liv. 
Återigen kan jag här se att lättillgängligheten spelar en stor roll hos ungdomarna, de har 
en positiv syn på företag som använder sig av sociala medier och de lägger märke till 
företagen som använder sig av sociala medier mer än vad de gör med företag som 
använder sig av andra medier. Detta gör dem på grund av att företagen befinner sig i 
ungdomarnas vardag, där de frivilligt går in och surfar. De känner sig därför inte på 
tvingade reklam eller information utan de gör egna val hur de vill hantera informationen 
och hur de vill få den till sig.  

Jag tolkar detta som att ungdomarna då vill få denna information genom sociala medier 
då de flesta genom tidigare frågor förklarar att de sällan besöker kommunens egen 
hemsida.   

Ungdomarna eftersöker här relevant information som kan passa deras målgrupp men 
många eftersöker också att kommunen ska finnas på sociala medier för att nå ut till fler 
ungdomar. Om kommunen ska använda sig av sin hemsida ska de anpassa den bättre till 
ungdomar och uppdatera den med information som kan intressera ungdomarna och 
genom detta skulle kommunikationen ut till ungdomar kunna bli bättre.  
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6  Diskussion och Slutsats 
_____________________________________________________ 
I det här kapitlet presenterar jag de slutsatser som baseras på min analys 
som dras av den teoretiska och empiriska grund som jag skaffat mig genom 
den här studien. Jag kommer dessutom ge rekommendationer till 
Mönsterås kommun om vad som kan förbättras.  
 
 
De tre teman som jag under min analys i föregående kapitel nämner sammanfattas och 
diskuteras i detta kapitel. Uppsatsens syfte var att undersöka hur kommunikationen mot 
ungdomar ser ut inom Mönsterås kommun samt vad som kan förbättras. Jag ville 
undersöka ungdomarnas förhållningssätt och reflektioner kring den kommunikation som 
finns inom kommunen. Men också hur ungdomar anser att kommunikationen kan 
förändras samt vad som kan förbättras inom kommunen. Genom att i detta avsnitt 
kombinera min empiriska grund samt den teoretiska grund i min analys kan jag här föra 
en diskussion samt komma fram till en slutsats i min undersökning.  
 
Mönsterås kommun beskriver sig som en organisation som med hjälp av lagarbete där 
alla gör insatser stärker kommunen och det finns idag ingen information om hur 
ungdomarna ser på kommunen. I min analys kunde jag se ett mönster av frustration hos 
ungdomarna inom de olika teman som min analys bestod av. Mestadels handlade 
frustrationen om att ungdomarna kände sig utelämnade och att deras åsikter inte 
värderades av kommunen. Eftersom att kommunikation är en grund i relationen mellan 
kommun och invånare är det viktigt att se till alla invånare i kommunen samt att bygga 
upp en strategi för hur man vill kommunicera. Empirin belyste att ungdomar tycker att 
Mönsterås kommun är en trygg och vacker landsbyggsort men att de sällan får 
information om vad ekonomin inom kommunen satsas på och att de känner sig 
utelämnade. Som Larsson (2008) förklarar är det viktigt för en organisation som 
använder sig av kommunikation att inte endast fokusera på att påverka och övertala. 
Fokus bör istället ligga på att se till relationsaktiviteter och mottagarinitiativ där 
organisationen ser till sina mottagare och visar hänsyn till dem som de vill 
kommunicera ut till. Detta är något som jag anser att Mönsterås kommun inte har 
lyckats med att göra. Genom analysen framgår det att ungdomarna ser på kommunens 
kommunikation som en envägskommunikation där kommunen inte tar hänsyn till dem 
som de vill kommunicera ut till. Genom att istället skapa en tvåvägskommunikation 
mellan kommun och invånare kan förtroendet och relationsbyggandet mellan kommun 
och invånare öka samt att detta får ungdomar till att skapa sig en positiv attityd till 
kommunen om de blir mer inkluderade. De kan då känna att deras värderingar och 
åsikter har ett värde och att även dem kan vara med och utveckla kommunen till en 
bättre kommun, en kommun där de skulle bo kvar och bilda familj samt en kommun där 
de skulle kunna bo kvar i tills de blir gamla. Det är viktigt för en kommun att 
relationskapandet ses som ett långsiktigt projekt som startar redan med en relation hos 
ungdomarna i tidig ålder för att sedan behålla relationen inför framtiden. 
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Kommunikationen och anpassningen till det nya utvecklande IT-samhället, genom 
analysen framgår det att kommunen måste anpassa kommunikationen som ska 
kommuniceras ut till ungdomar. Det framgår genom empirin att webbplatsen är den 
kanal som ungdomarna minst besöker. En av anledningarna till att de besöker 
webbplatsen så sällan handlar om att de inte finner den information som kan intressera 
dem men också för att webbplatsen anses som enformig och uppdateras inte tillräckligt 
ofta med ny information. Författaren Strid (1999) beskriver att den interna 
kommunikationen påverkar den externa  kommunikationen han nämner även intern och 
extern kommunikation flyter samman. Både Dortok (2006) och Strid (1999) är enade 
om att intern kommunikation är viktigt för kommunikationen då arbetet som sker internt 
återspeglar tillbaka på det arbete som sker externt. Kan Mönsterås kommun här 
förbättra sitt interna kommunikationsarbete inom organisationen som exempelvis sätta 
upp tydliga mål och struktur för medarbetarna blir det också lättare för dem att i sin 
externa kommunikation kunna kommunicera en bättre kommunikation ut till 
mottagarna. Eriksson (2011) förklarar att när kommunikationsbrist finns i en 
organisation blir organisationen oorganiserad och ingen vet riktigt hur verksamheten 
fungerar och resultatet blir att organisationen tillslut inte kommer att överleva. Om 
Mönsterås Kommun använder sin hemsida som sin främsta kommunikationskanal bör 
de se över vad som kan förbättras med marknadsföringskanalen. Här ger ungdomarna 
kritik för en hemsida som är ointressant för dem och som är enformig och som inte 
uppdateras med information som kan vara intressant för ungdomarna. Skulle kommunen 
förbättra hemsidan och se över hur strukturen över kanalen ser ut skulle detta kunna 
förbättra kanalen och ungdomar skulle börja besöka hemsidan oftare för att söka 
information.  
 
Genom min empiri blir det tydligt att kommunen kräver mer struktur i sitt 
kommunikationsarbete. Många av de ungdomar som intervjuades kände sig utelämnade 
av kommunen och de hade inte någon kunskap om vad kommunen satsar på och vad 
som verkligen görs inom kommunen. De eftersökte mer information och även att 
kommunen borde använda sig mer av sociala medier för att på så sätt nå ut till 
ungdomarna med viktigt och relevant information som kunde passa ungdomarna. Om 
ungdomar ska börja besöka webbplatsen mer frekvent krävs det att mer relevant 
information uppdateras.  Förslagsvis bör det finnas en kategori där ungdomar kan gå in 
och få information om evenemang eller nyheter angående kommunen där ungdomarna 
även kan kommentera inläggen som görs. Detta resulterar till att kommunen kan få 
feedback tillbaka på det som ungdomarna anser vara bra men också för att förbättringar 
ska kunna göras på det som anses mindre bra.  
 
Sociala medier har fått stort genomslag i hela världen och allt fler organisationer och 
företag använder sig av denna kanal vid marknadsföring. Jag ansåg därför att det var 
intressant att ta del av ungdomarnas syn på sociala medier samt hur de anser att 
kommunen arbetar med detta. Det fanns här en positiv syn hos ungdomarna angående 
sociala medier och organisationer som använder sig av sociala medier.   
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Jag tror att om kommunen väljer att ge en arbetsuppgift till en medarbetare där 
huvuduppgiften ansvarar kring uppdatering och marknadsföring genom sociala medier, 
skulle detta förbättra kommunens marknadsföring. Det skulle även skapa en ny 
kommunikationskanal där kommunen kan nå ut till fler invånare som exempelvis främst 
den yngre generationen. Det skulle även få ungdomarna att känna dig mer inkluderade 
och skapa en bättre relation mellan ungdomar och kommunen och på så sätt kan 
kommunen öka relationsskapandet mellan kommun och invånare.   
 
Jag anser att det är viktigt för kommunen att se över sin relation tillsammans med 
ungdomarna då kommunen kan bygga upp ett bättre förtroende för som organisation 
hos ungdomarna. Genom Jacobsen & Thorsviks modell visar de upp relevansen som 
finns med att utgå från en kommunikationsmodell. Mönsterås kommun kan genom 
denna kommunikationsmodell få en tydlig och övergriplig modell som de kan följa i sitt 
kommunikationsarbete. Här är det viktigt för kommunen att lägga fokus på om 
mottagaren och feedback från de budskap som har skickats ut till ungdomarna. 
Mönsterås kommun ska i sin kommunikation i sociala medier med inriktning på 
ungdomar tänka på att använda sig av en relevant kanal. Eftersom att ungdomar 
använder sig av sociala medier och de kanaler som användes mest enligt respondenterna 
var Facebook, Intagram och Snapchat tycker jag att de här tre sociala medierna är 
givande för kommunen att använda sig av. Fördelen med sociala medier är att det finns 
chans att ge feedback samt föra konversationer och dela vidare inlägg till andra personer 
och på så sätt marknadsföra och sprida inlägg vidare till nya personer som inte tidigare 
har sett det. Jag anser att kommunikationen hos kommunen kan förbättras i många 
områden. Genom mer struktur och en bättre kommunikation inom kommunen internt 
kan även förbättra den externa kommunikationen då de anställda vet vad kommunen 
står för och hur de tänker inom vissa frågor samt vilka mål som gäller vid 
marknadsförings- och kommunikationsarbetet.  
 
Min studie hos kommunen är viktig då kommunen genom att ta del av min studie kan 
skapa en bättre relation gentemot sina invånare av den yngre generationen. Eftersom att 
kommuners främsta konkurrent är andra kommuner är det viktigt för kommunen att de 
invånare som redan finns i kommunen väljer att stanna kvar och inte flyttar. I detta fall 
handlar min studie om en landsbygdskommun som ständigt konkurreras ut av storstäder 
som människor hellre väljer att flytta till, det lockas där med fler jobb, mer betalt, mer 
shopping och mer möjligheter av det mesta. Det är därför viktigt för en mindre 
landsbygdsort att ta del av den kritik som finns och försöka att förbättra det som går att 
förbättra. Min studie visade att ungdomarna såg fördelar som tillgång till naturen samt 
tryggheten i en mindre landsbygdsort. Detta skulle förslagsvis kunna vara något som 
kommunen kan använda sig av i sin kommunikation ut till ungdomar. Det kan anspela 
på ungdomarnas känslor och attityder för att få dem att vilja stanna kvar i kommunen 
när de även blir äldre. Vilket kan tyda på naturtillgångarna som finns, närheten till sjön 
och båtlivet men även närheten till familj och vänner. Kommunen som värnar om 
varandra där stress och pengar och jobb inte är allt i livet. Här värdesätts istället 
relationer mellan kommun och invånare, här finns närproducerad mat, råvaror och godis 
och produkter som gynnar landsbygden och som på det sätt skapar mer jobbmöjligheter 
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för ungdomarna genom att vilja stanna kvar inom kommunen. Fokus ligger här på att 
kommunen måste skapa relationen till ungdomarna så att dem även kan få en positiv 
bild av kommunen där de inte känner sig utelämnade. Där relationer handlar om att 
värna och ta del av information, attityder, känslor och förslag. På så sätt kan 
ungdomarna känna sig mer inkluderade och kommunikationen kan förbättras genom att 
kommunen tar del av det som inte fungerar bra i dagens kommunikation. Vidare kan då 
kommunen lyckas med sin kommunikation ut till ungdomar både genom sin webbplats 
och genom sociala medier. Genom min studie framgår hur viktigt det är att som 
kommun se till sina invånare och att de måste finnas en väl genomarbetad 
kommunikationsplan att utgå ifrån som kommun för att lyckas med sin 
informationsverksamhet. Det gäller att lyssna till sina invånare och se vilka kanaler de 
använder sig av för att ta del av information överlag och sedan använda sig av dessa 
kanaler i kommunikationsarbetet för att bygga och behålla en värdefull relation mellan 
invånare och kommun. Eftersom att stostäder lockar med jobb och fler möjligheter vill 
landsbygdskommuner kunna locka turister med det som storstäder inte kan erbjuda som 
exempelvis närhet till strand och bad, gemenskap, närproducerat och trygghet. Genom 
att finna något unikt med kommunen och sedan erbjuda detta för turister och besökare 
kan vidare locka till att det flyttar fler till orten och så småningom ger fler invånare. 
Samtidigt som det är viktigt att inte glömma de som redan bor i kommunen och se över 
deras behov och vad de tycker kan förbättras inom kommunen och hur man tillsammans 
som kommun och invånare kan göra orten till en bättre plats. Ungdomar är viktiga i det 
nya IT-samhället då de hjälper oss att skapa nya trender och kommer att bygga vidare 
med utvecklingen. Det är därför viktigt att från början bygga en unik relation med 
ungdomarna och ta fram kanaler som kan ge dem möjlighet att återkoppla med 
feedback. Just de kanaler som är bäst anpassade för detta är just sociala medier därför är 
det viktigt att följa med i de trender som finns och se över de nya kanaler som skapas 
och hur de kan gynna kommunikationsarbetet med kommunen.  
 
 
 
7 Vidare forskning  
______________________________________________________________________ 
 
I detta sista kapitel presenterar jag vidare forskning som kan vara 
intressanta att studera vidare om.  
______________________________________________________________________ 
 
Denna studie har visat att kommuner behöver vara uppmärksamma på ungdomars behov 
och delaktighet i samhället. Tillfredsställs inte detta finns en risk att främst 
landsbygdskommuner, som ofta förlorar yngre medborgare till storstadskommuner, 
minskar i sitt befolkningsantal. För att motverka detta behöver kommunerna öka 
ungdomars förtroende och delaktighet i kommunen genom information och 
kommunikation. Därför kan det vara relevant att studera vidare angående hur den 
interna kommunikationen inom kommunen fungerar samt ge förslag till förbättring 
inom kommunens interna kommunikation. Eftersom att jag i min studie kommit fram 
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till att kommunen bör anpassa sin kommunikation och sitt informationsflöde och att 
fokus ska ligga på sociala medier för att kunna nå ut till ungdomar. Jag föreslår därför 
att vidare studier kan behandla vilken typ av sociala medier som passar för kommuner 
och organisationer. Vidare forskning kan också fokusera mer djupt på ungdomar då 
kommuner nämnde att de eftersöker mer studier och forskning kring ungdomarnas 
attityder och vad de eftersöker, därför skulle det vara intressant med fler studier 
angående vad ungdomar eftersöker hos exempelvis kommunen. Kommuner behöver få 
mer kunskap om vad ungdomar eftersöker i mån av att kunna kommunicera ut till sina 
invånare på ett bättre sätt. Genom att kommunen får mer information av sina mottagare, 
vad de eftersöker, vad de är intresserade av, hur de vill få sin information.  Då kan 
kommunen på ett enklare sätt justera sin information samt välja rätt 
kommunikationskanal att utgå ifrån i sin kommunikationshantering. På detta sätt kan en 
relation och det finns möjlighet att skapa förståelser mellan varandra vilket är viktigt för 
kommuner då fokus ska ligga på invånarna, detta är även viktigt hos andra företag och 
organisationer att se till sina mottagare. Därför kan även denna studie appliceras på 
andra företag och inte enbart kommuner. Fortsatt forskning kan även behandla 
kommunikation och sociala medier inom andra kommuner eller organisationer med 
fokus på ungdomar.  
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I 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 1. Mönsterås tjänstemän 
 
Mönsterås kommun som organisation 
 
Vad är dina arbetsuppgifter inom Mönsterås kommun?  
 
Hur kan du genom ditt arbete vara med och stärka kommunen? 
 
 
Sociala medier, kommunikation och det nya It-samhället 
 
Hur ser kommunikationen ut idag som är riktad till ungdomar i Mönsterås kommun?  
 
Hur använder sig Mönsterås kommun av sociala medier idag?  
 
Hur tror du att ungdomar ser på Mönsterås kommun? Hur tror du att de skulle beskriva 
kommunen?  
 
Hur ser arbetet ut hos kommunen vid utveckling av det nya IT-samhället? Hur tillämpar 
ni nya kommunikationstrender? 
 
Vad är Mönsterås kommuns syn på Facebook och Instagram?  
 
Hur ser Mönsterås kommuns kommunikationsplan ut?  
 
 
Hur har den strategiska kommunikationen förändrats under de senaste åren i 
Mönsterås kommun?  
 
Relationen mellan kommun och ungdomar 
 
Hur kan Mönsterås kommun med hjälp av strategisk kommunikation vara med och 
inkludera ungdomar i samhället, göra dess röster hörda samt få feedback tillbaka av 
dem?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 
 
Bilaga 2  
Intervjuguide 2. Mönsterås ungdomar  

Namn: 
Hur gammal är du?  

Sociala medier, kommunikation och det nya It-samhället 
 
Vilka medier använder du dig av? � 

 
Hur mycket använder du dig av sociala medier? �och hur mycket tid spenderar du per 
dag vid sociala medier? 

 
Hur upplever du företag som använder sig av sociala medier? 
 
 
Mönsterås kommun som organisation 
 
Vad tycker du är det bästa med att bo i  Mönsterås kommun och varför? � 

 
Vad har du för uppfattning om Mönsterås kommun som organisation? 
 � 
Om du ska hitta information om kommunen, hur går du till väga? 
Hur tycker du att Mönsterås kommun kan förbättra sin kommunikation ut till 
ungdomar? 

 
Relationen mellan kommun och ungdomar 
 
Hur har Mönsterås kommun satsat på er ungdomar? 
 
Vad för information vill du få från Mönsterås kommun? 
 
Hur anser du att relationen mellan kommunen och ungdomar ser ut idag?   
 
Mönsterås kommun använder sig av sin hemsida som en kommunikationsportal, hur 
ofta går du dit för att få information och vad anser du om hemsidan? 
 
Mönsterås kommun anser att fiber satsningen är en förbättring och ett behov som har 
tagit tillvara på för er ungdomar vad anser du om detta 
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Bilaga 3 – Medgivande  

Hej! 

Jag skriver mitt examensarbete om Mönsterås kommun och kommunikationen till den 
yngre generationen inom kommunen. Inom min studie vill jag ta reda på vad ungdomar 
tycker kan förbättras samt förändras inom kommunen och kommunikationen gentemot 
ungdomar, och vilka sociala medier kommunen kan använda som hjälpmedel för att 
kunna förbättra sin kommunikation. För att få det underlag jag behöver i min studie 
kommer jag att genomföra en djupintervju med individuella ungdomar vi ska diskutera 
kring mediekanaler de använder sig av och vad som tilltalar dem samt hur de tycker att 
kommunikationen med kommunen kan förbättras.  

Djupintervjun kommer att pågå i 30 min och kommer att spelas in då jag måste 
dokumentera det här till min uppsats. Jag vill även uppmärksamma om att deltagaren 
kommer att vara anonym.  

Tack för hjälpen! 

Hälsningar  

Stina eneman Student på Internationell Kommunikationsprogrammet, 
Linneunivsersitetet.  

Vid eventuella frågor ring 070 610 53 31 

Deltagarens namn:  

 

 

Härmed medger jag att min son får delta i denna studie. 

Datum, Ort, Underskrift 

 

____________________________________________________________ 


