
 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 p  
MKP531 
31 januari 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsten att kränga en kommun 
- en diskursanalys av en kommuns externa kommunikation 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Författare:  Åsa Brozén & Julia Fasth 
Handledare:  Håkan Sandström 

https://mail.vxu.se/


 
SAMMANFATTNING 
 
I den här uppsatsen studeras hur senmoderna samhällsdrag som medialisering och markna-
disering påverkar utformningen av kommunikationen i en offentlig organisation. Vårt hu-
vudintresse är att få svar på följande frågor: 
 
Vad händer när den offentliga organisationens kommunikationsmetoder och arbetssätt anpassas till en 
marknadslogik? Hur kommer den högre kommunikativa kompetensen som många kommuner i dag besit-
ter till uttryck i detta sammanhang? Vilka värden är det som dominerar diskursen - ekonomiska eller 
demokratiska? 
 
Konkret använder vi oss av diskursanalys och studerar kommunikationen på kommunens 
hemsida samt en kampanjhemsida ämnad att marknadsföra Nyköping. I den helhet som 
texter och bilder utgör kan ett tydligt mönster urskiljas. Det gäller såväl kampanjen som 
kommunhemsidan. Det är inte vilka människor, miljöer och företeelser som helst som fö-
rekommer. Samtliga bilder och många av texterna kan kopplas till myten om det goda livet 
såsom närhet till natur och hav, golf, vin, gourmetmat, segling och shopping i moderna 
miljöer. Syftet med det är en del av Nyköpings kommuns varumärkesstrategi. Detta är vär-
den som man vill ska associeras med produkten Nyköping. Samtidigt pekar detta ut vilken 
typ av människor man vill kommunicera med, nämligen en välutbildad, ekonomiskt stark 
och socialt väletablerad medelklass, eller elit om man så vill.  
 
När en kommun börjar tänka och agera utifrån ett marknadslogiskt perspektiv uppstår pro-
blem ur demokratisk synvinkel. Man kan inte nå alla. Alltså inriktar man sig på en specifik 
målgrupp; en köpstark och socialt välanpassad medelklass, som dels har de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna, men som också kan bidra till kommunens tillväxt genom 
större skatteintäkter, köpkraft, och kanske lägre kostnader i form av mindre behov av so-
ciala insatser i till exempel hem och skola. Ur demokratisk synvinkel ser vi en fara med 
detta sätt att agera. Om man endast framställer en viss typ av människor på ett visst sätt 
utestänger man samtidigt de som inte passar in i denna mall. 
 
Den marknadiserade diskursen får även konsekvenser för den kommunala organisationens 
praktik. I enlighet med marknadslogiken underordnas allt som utbildning, vård och omsorg 
kvantifierade tillväxtmål. Kvaliteten i verksamheterna är endast betydelsefull i relation till 
hur Nyköping uppfattas, det vill säga till kommunens image. 
 
Den dominerande bilden av Nyköpings kommuns kommunikation är att den allt högre 
kommunikativa kompetensen inom den kommunala organisationen leder till att allt mer 
sofistikerade kommunikationspraktiker tas i anspråk för att uppnå i huvudsak instrumentel-
la syften. Möjligheten att använda ny teknologi för att minska klyftorna mellan politiska och 
kulturella eliter och andra medborgare verkar inte vara ett prioriterat område. I stället ge-
nomsyras kommunens kommunikationsinsatser av ett marknadstänkande som inte tar hän-
syn till demokratiska värden och därtill hörande rättigheter. 
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KAPITEL 1 
 
1.1. Inledning 
 
Det våras för PR inom offentlig sektor och Värdet av ett varumärke är rubriker hämtade ur kom-
munikatörernas branschorgan DIK: s artikelsamling från 2004.1 Den kan sägas vara en 
temperaturmätare på vilka frågor som är aktuella inom kommunikationssektorn. Att 
marknadsföring och varumärkesbyggande i allt högre grad är något som offentliga verk-
samheter sysslar med tycks vara en stark trend i dagens samhälle. Detta visar sig bland an-
nat inom DIK, där det förs en aktiv diskussion om marknadsföring och varumärkesbyg-
gande i offentlig verksamhet. Det erbjuds också utbildningar och konferenser som särskilt 
uppmärksammar dessa teman. Exempelvis kommer institutet för kompetensutveckling att 
genomföra en konferens den 27-28 mars 2007 tillsammans med DIK, på temat Extern 
kommunikation i offentlig verksamhet - information, opinionsbildande och varumärkesbyggande.2  
 
DIK organiserar en stor andel av dem som arbetar med kommunikation inom den offentli-
ga sektorn. Att dess medlemmar alltmer intresserar sig för olika former av marknadskom-
munikation skulle kunna sägas vara exempel på att vårt samhälle blir alltmer ekonomiserat 
eller kommersialiserat, i den meningen att ett marknadstänkande fått allt större inflytande 
över samhällsutvecklingen. Samtidigt pågår en utveckling mot ett informationssamhälle där 
kommunikationsprocesser får ökad betydelse. Även offentliga verksamheter måste hantera 
denna utveckling. För den kommunala organisationen betyder det bland annat att den i allt 
högre grad ser sig som konkurrent till andra organisationer, regioner och kommuner i fråga 
om olika typer av resurser som exempelvis medborgare och offentliga medel. Som en kon-
sekvens av marknadstänkandets utbredning och det ökande beroendet av tekniker för 
kommunikation genomgår kommunikationspraktikerna i samhället en professionalisering, 
där en diskurs som tidigare varit förbehållen privat näringsliv flyttar in i den demokratiskt 
styrda offentliga organisationen.3 De som får uppdraget att utforma kommunikationsinsat-
serna är i allt högre grad en växande kår professionella informatörer och kommunikatörer 
med varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. 
 
Frågan är hur väl ett marknadstänkande kan anpassas till den demokratiskt styrda offentliga 
förvaltningen. Marknadslogiken är kanske inte alltid förenlig med de demokratiska princi-
per som vi anser borde genomsyra en offentlig förvaltning. Om det samhälle vi vill ha ska 
bygga på demokratiska principer borde den kommunala organisationen också fungera som 
en förmedlare av de värden som det demokratiska systemet bygger på. Dessa värden hand-
lar exempelvis om människors lika värde och politisk jämställdhet, vilket innebär att olikhe-
ter i form av ekonomiska resurser, kunskap och inflytande utjämnas. I standardbilden av 
den konkurrensinriktade och marknadsorienterade ekonomin förekommer det inga makt- 
och auktoritetsförhållanden. Den amerikanske statsvetaren Robert Dahl skriver i Demokra-
tin och dess antagonister om demokratins förutsättningar i dagens samhälle. Han anser att lika 
ekonomiska resurser underlättar för politisk jämställdhet, demokrati och därmed förknip-
pade friheter. Enligt den ekonomiska standardläran däremot, är detta inte nödvändigtvis 
något önskvärt mål och långt mindre ett troligt resultat av några beslut på marknaden.4

                                                 
1 Artikelsamling från DIK-forum 
2 Medlemsutskick DIK & Institutet för kompetensutveckling 
3 Se exempelvis Habermas, Horgby, Petersson & Carlberg, Fairclough samt Larsson 
4 Dahl, s. 499 
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Utgångspunkten för vår studie är att se hur den demokratiskt styrda kommunala 
organisationen påverkas av dominerande samtidstendenser som marknadisering 
och medialisering. Vad händer när dess kommunikationsmetoder och arbetssätt 
anpassas till en marknadslogik? Hur kommer den högre kommunikativa kompe-
tensen som många kommuner i dag besitter till uttryck i detta sammanhang? Vilka 
värden är det som dominerar diskursen - ekonomiska eller demokratiska?  
 
Genom att studera en specifik kommun ur ett diskursanalytiskt perspektiv hoppas vi kunna 
frilägga de värderingar som den dominerande diskursen inom den kommunala verksamhe-
ten bygger sin kommunikationspraktik på. Vi utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv där 
vi ser språket som en konstruktion vilken styr hur vi tolkar och uppfattar det som händer 
omkring oss. Språket sätter därmed i många fall ramarna för vad som är möjligt att tänka 
och påverkar samtidigt vad som är möjligt att göra - det finns en tydlig koppling mellan 
diskurs och praktik.5 I vårt fall skulle detta kunna innebära att en marknadiserad diskurs 
förhindrar eller försvårar förverkligandet av diskursiva praktiker som gynnar en mer demo-
kratisk utveckling, att alltmer avancerade kunskaper om kommunikation och kommunika-
tionsteknologi inte tas i anspråk för att förverkliga en högre grad av delaktighet i samhället. 
Som vi ser det borde detta vara en av den kommunala organisationens huvuduppgifter, vid 
sidan om funktioner som har att göra med kommunal service och utveckling. 
 
I kapitel 2 gör vi först en genomgång av samtida samhällstendenser som kan sägas påverka 
den kommunala organisationen och dess kommunikation. Därefter relaterar vi detta till 
demokratibegreppet och argumenterar för varför demokratiska värden är viktiga i en of-
fentlig organisation. I kapitel 3 diskuteras diskursanalysens relevans för studiet av relationen 
mellan språk och social praktik. Därefter ges i kapitel 4 en översiktlig bild av innehållet i 
vårt huvudsakliga empiriska material, det vill säga kommunikationen på kommunens hem-
sida samt en kampanjhemsida ämnad att marknadsföra Nyköping. Dessa analyseras sedan i 
kapitel 5, varefter vi för en diskussion om den kommunala organisationens vägval i relation 
till demokrati och utveckling i kapitel 6.  
 
 
 
 

                                                 
5  Se exempelvis Fairclough eller Jackson 
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KAPITEL 2 
 
2.1. Tendenser i det senmoderna samhället  
 
Som vi berörde i inledningen lever vi i en tid där vårt samhälle i allt högre grad präglas av 
konsumtion och marknadstänkande. Enligt forskare som exempelvis Wernick och 
Featherstone kan samtida kultur karaktäriseras som en promotions- eller konsumtionskul-
tur, där det sociala livet rekonstruerats utifrån en marknadslogik.6 Detta är helt i linje med 
Habermas diskussion om offentligheten, där han argumenterar för att gränserna mellan of-
fentligt och privat suddats ut. Följderna blir bland annat att sådant som tidigare varit förbe-
hållet det privata näringslivet håller på att invadera offentlighetens institutioner såsom 
myndigheter, medier och politik.7 Norman Fairclough, en av förgrundsgestalterna inom 
kritisk diskursanalys, utgår exempelvis från Habermas idéer i sin analys av diskursiva för-
ändringar inom utbildningsväsendet: 

 
Habermas (1984) gives a dynamic and historical twist to the analysis  of the discourse of moder-
nity  through his postulation of a progressive colonization of the ’lifeworld’ by economy and the 
state, entailing a displacement of ’communicative’ practicies by ’strategic’ practicies, which em-
body a purely instrumental (modern) rationality. The process is well illustrated for example, in 
the ways in wich advertising and promotional discourse have colonized many new domains of 
life in contemporary societies.8

 
Det har alltså skett en generalisering av promotion som en kommunikativ form, där diskur-
sens funktion blir att sälja varor, tjänster, organisationer, idéer eller människor,9 oavsett om 
det handlar om ett privat företag eller en offentlig, demokratiskt styrd organisation. Som 
vår tidigare diskussion visar sysslar offentliga organisationer alltmer med sådant som skulle 
kunna karaktäriseras som marknadskommunikation.  
 
Samtidigt pågår en utveckling mot ett informationssamhälle där kommunikationsprocesser 
blir allt viktigare. Ny teknik och det ökande kommunikationsflödet i samhället har utmanat 
den traditionella envägskommunikationen. Den kommunikativa medvetenheten har ökat 
bland alla aktörer.10  
 
Medialiseringen av samhället har också inneburit att gränserna mellan tid och rum upphävts 
eller åtminstone suddats ut betydligt. Verksamheterna blir mer och mer globala och olika 
typer av organisationer, politiska rörelser och företag blir alltmer beroende av medier och 
ny teknik för sin verksamhet.  
 
Åtskiljandet av tid och rum och mediernas presentation av alternativa världsbilder i form av 
olika referenssystem utgör förutsättningen för ännu ett utmärkande samtida samhällsdrag: 
reflexivitet, vilket innebär att människors självbild eller identitet skapas i en ständigt pågående 
reflexiv process. Giddens menar att denna process försvagat betydelsen av tradition och 
skapat utrymme för social oro.11 Tradition kan inte tas för given utan måste hela tiden rela-

                                                 
6  Fairclough, s. 138 
7  Habermas 
8  Fairclough, s. 136 
9  Fairclough, s. 138 
10 Larsson red, s. 23 
11 Larsson red, s. 28 
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teras till alternativa möjligheter. Reflexiviteten har också inneburit att större kommunikativa 
färdigheter krävs, just som en konsekvens av att identiteter och relationer ständigt måste 
omförhandlas. 
 
Ett framträdande drag i samtida diskurser i förhållande till ovanstående resonemang är en 
pågående informaliseringsprocess, eller det som Fairclough kallar konversionaliseringen av den 
offentliga diskursen. Detta motsvarar den andra sidan av Habermas resonemang kring sam-
manblandningen av sfärerna; att stildrag ur den privata sfären tas över av den politiska och 
kulturella offentligheten.12 Å ena sidan kan detta fenomen betraktas som ett vidgande av 
den offentliga diskursen, vilken tidigare varit förbehållen en elit, det vill säga en antielitistisk 
demokratiseringsprocess. Å andra sidan kan detta betraktas som en nödvändig anpassning 
till det moderna samhällets dialektiska behov av att förhandla identitet och relationer. Kon-
versionaliseringens ambivalens går dock djupare än så därför att det ofta handlar om en 
syntetisk personifiering som kan associeras till en promotionalisering och teknologisering 
av diskursen.13  
 
Ett tredje samhällsdrag är enligt Giddens urbäddning, vilket innebär ”… att sociala relationer 
lyfts ur sina lokala interaktionssammanhang och omstruktureras över obegränsade områden 
av tidrummet”.14 Det som var konkreta företeelser i det gamla samhället bäddas ur och 
lyfts in i olika expertsystem som ska hantera vardagsproblemen åt oss. Vi låter exempelvis 
äldre släktingar bo på äldreboenden istället för att själva vårda dem i hemmet. Det ökande 
beroendet av expertsystem innebär samtidigt att dessa expertsystem, exempelvis sjukhus 
och banker, måste kunna kommunicera tillit. Kan vi inte lita på våra egna omdömen och 
vår egen kunskap måste vi förlita oss på dessa expertsystem.15 De företag och organisatio-
ner som effektivt kan kontrollera sin bild i offentligheten får förtroende eller goodwill hos 
allmänhet och politiker. 
 
Konsekvenserna av dessa tendenser är, enligt Fairclough, för det första radikala förändring-
ar i diskursen när promotiondiskursens gränser omförhandlas och skapar nya diskursiva 
praktiker med ett hybridiserat innehåll även inom områden som professionella och offent-
liga institutioner. För det andra leder det till en instrumentalisering av diskursiva praktiker, 
där betydelser underordnas och manipuleras för att uppnå specifika effekter. Den tredje 
och mest grundläggande förändringen sker i relationen mellan signifier (betecknande), sig-
nified (betecknade) och referent (interpretant).16 Detta innebär att det som tidigare var en 
trepartsrelation mellan ett teckens två sidor, det betecknande och det betecknade, och ett 
verkligt objekt alltmer övergått till en avsaknad av en relation till ett faktiskt objekt. Syste-
met har blivit självrefererande. Symboler refererar till andra symboler och betydelser un-
derordnas i förhållande till effekt.17

 
Promotionkulturens kolonisation av diskursen kan också få negativa konsekvenser och 
medföra etiska implikationer, säger Fairclough. När en marknadiserad diskurs flyttar in i en 
offentlig organisation så formuleras säljbudskap på samma sätt som i det privata näringsli-
vet. Detta kan innebära att en skev verklighetsbild får dominera, där komplexa samband 

                                                 
12 Löfgren, s. 107 
13 Fairclough, s. 138-139 
14 Larsson red, s. 29 
15 Larsson red, s. 28-31 
16 Fairclough, s. 139 
17 Fairclough, s. 158, Larsson red, s. 65 

 5



och svårhanterliga problem trängs undan. Att människor blir medvetna om språkets och 
diskursens betydelser tycks betydelsefullt i detta sammanhang. Trots detta har vanliga män-
niskor inte ens tillgång till ett ”metaspråk” som möjliggör för dem att tänka och diskutera 
språk i dessa betydelser. En kritisk medvetenhet om språk och diskursiva praktiker är en 
nödvändighet för ett demokratiskt medborgarskap.18

 
Därmed kommer vi in på nästa avsnitt, där vi diskuterar innebörden av demokratibegrep-
pet, vad demokratiska värden bygger på och varför vi anser att det är viktigt att dessa ge-
nomsyrar den kommunala organisationen. 
 
 
2.2. Kommunen & demokratin 
 
Begreppet demokrati härstammar från grekiskans demos; folk och kratia; styre.19 Men de-
mokratibegreppet är inte entydigt. Vilka är exempelvis folket och vad innebär det att de 
styr? Detta är exempel på frågor som sysselsatt den moderna demokratiteorin.20

 
Modern demokratisk teori och praktik har uppstått ur två stora politiska omvandlingar, den 
första omkring 400 före Kristus i det antika Grekland och Rom. Demokrati som företeelse 
försvann sedan under omkring tusen år för att återuppstå och ombildas i det medeltida Ita-
liens stadsstater. Den andra omvandlingen inleddes när stadsstaternas förhållandevis små-
skaliga demokratier började överföras till nationalstaternas mycket mer omfattande domä-
ner. En utveckling som tog fart i Europa och den engelsktalande delen av världen under 
1800-talet.21  
 
Det finns flera sätt att uppfatta demokrati eller olika demokratiteoretiska utgångspunkter. I 
den elitistiska demokratiteorin ses demokrati som en uppsättning politiska institutioner och 
dess praktiker för att fatta politiska beslut. Genom att medborgarna väljer mellan olika eli-
ter skapas en mekanism för samtycke. I den populistiska demokratiläran bör inga beslut 
genomföras om de inte är majoritetsbeslut. I den libertära eller nyliberala demokratin ska 
staten göra så lite som möjligt utöver att sörja för lag och ordning, individens rättigheter är 
mycket långtgående.22 Den kommunitära demokratiteorin utgår däremot ifrån att alla ingår 
i en gemenskap och att alla därför bör integreras i gemenskapens värden, praktiker och tra-
ditioner. I den deltagande demokratins teori betonas människans sociala behov. Att delta i 
de gemensamma politiska besluten är inte bara önskvärt utan ses som en plikt där alla helst 
ska delta direkt. I den mångkulturella demokratiteorin är statens uppgift att bekräfta med-
borgarnas olikheter. Det är rättvisa, inte lika behandling som krävs. I den deliberativa de-
mokratiteorin kopplas politik till diskussion. Demokratin behöver därför välfungerande of-
fentliga arenor för bildandet av opinion.23  
 
Man kan alltså konstatera att demokratisk teori är ett vitt begrepp som omfattar många oli-
ka perspektiv. I praktiken kopplas dock oftast olika delar av dessa teorier samman. I den 
statliga Demokratiutredningens betänkande, En uthållig demokrati, från 2000 argumenteras 
                                                 
18 Fairclough, s. 140 
19 Dahl, s. 27 
20 Dahl, s. 17 
21 Dahl, s. 331 
22 SOU 2000:1, s. 21 
23 SOU 2000:1, s. 22 
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för en blandning av deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter och med inslag från den 
mångkulturella demokratiteorin.24 Även denna studie utgår från detta synsätt. Vi låter oss 
också inspireras av Dahls processyn på demokrati. 
 
 
2.2.1. Varför demokrati? 
 
I Demokratiutredningens betänkande står följande: 
 

En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet 
än den som medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgar-
na, upphör också att intressera medborgarna. Om de västerländska demokratierna inte ska för-
vandlas till urätna skal, till höljen kring något som inte mera finns, krävs det att de demokratis-
ka grundvärderingarna sätts i fokus.25

 
Med grundvärderingar menas att varje människa har samma värde som alla andra, att varje 
människa är oersättlig som person samt att ingen någonsin enbart är ett medel för något 
eller någon annan.26 En människas värdighet får inte kränkas, vilket slås fast i Regerings-
formen 1:2 där det står att ”den offentliga makten ska utövas med respekt för alla männi-
skors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.27  
 
Demokratin utgår från att vi är olika och ska få vara det. Därmed blir vårt uppträdande mot 
andra betydelsefullt. Genom tolerans och respekt byggs mellanmänsklig tillit, vilket är en 
förutsättning för att konflikter ska kunna lösas på fredlig väg. Demokratiutredningen menar 
att kritisk rationalism, laglydighet och solidaritet är medborgardygder som skapar medbor-
garanda. Med kritisk rationalism menas viljan att sätta sig in i olika frågor, ifrågasätta, enga-
gera sig, ta ansvar och försöka förstå hur andra resonerar. Laglydighet innebär skyldigheten 
att följa lagar och solidaritet avser en oegennyttig hållning till medmänniskor samt att män-
niskor ska behandlas rättvist. De demokratiska idéerna, där olika argument möts genom 
samtal, måste genomsyra såväl den offentliga makten som hem, skolor, arbetsplatser och 
organisationer. All form av maktutövning bör följaktligen vila på demokratins grund.28

 
För medborgaren innebär den demokratiska processen tre saker: deltagande, inflytande och 
delaktighet. Medborgaren måste för det första delta i att lösa gemensamma angelägenheter. 
Hon måste för det andra ha inflytande, det vill säga reella påverkansmöjligheter. Utan infly-
tande blir deltagandet meningslöst. Hon måste för det tredje känna delaktighet, det vill säga 
en övertygelse om att alltid ha tillgång till den gemensamma politiska styrelsen. För stat och 
kommun innebär detta att de ”generöst måste tillåta eller erbjuda olika former för delta-
gande som medborgarna uppfattar meningsfulla och effektiva”.29 En förutsättning för 
medborgarens delaktighet och inflytande är hennes kunskaper om sina rättigheter och skyl-
digheter. Där är samhällsinformationen av stor betydelse. I Sverige började man använda 
begreppet samhällsinformation i samband med högertrafikomläggningen 1967. Sedan dess 
har dock samhällsinformationen utvecklats från att informera om medborgarnas rättigheter 

                                                 
24 SOU 2000:1, s. 23 
25 SOU 2000:1, s. 17 
26 SOU 2000:1, s. 19 
27 SOU 2000:1, s. 17 
28 SOU 2000:1, s. 20 
29 SOU 2000:1, s. 34-36 
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och skyldigheter till att marknadsföra kommunernas service. Abrahamsson sammanfattar 
denna utveckling på följande sätt: 
  

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska samhällsinformationen har förändrats från en 
markering av behov av underlag för eller följder av demokratiska beslut i politiska församlingar 
till en mer marknadsorienterad information där det antingen gäller att hävda myndighetens el-
ler kommunens image, identitet och legitimitet. Vidare har det skett en förskjutning från beto-
ningen av medborgarens sociala rättigheter till ett intresse för service och bemötandet i med-
borgarkontakterna.30

 
Samhällsvetaren Robert Dahl argumenterar för att se demokrati som en process för att fat-
ta gemensamma och bindande beslut. Genom ett sådant synsätt hamnar fokus på den de-
mokratiska processen, vilket harmonierar väl med ovanstående beskrivning av demokratin 
och dess värden.31 Den demokratiska processen befrämjar nämligen grundläggande värden 
såsom alla människors lika moraliska egenvärde, vuxna människors lika rätt till personlig 
autonomi att avgöra vad som är bäst för dem själva samt politisk jämställdhet.32 Politisk 
jämställdhet handlar i grunden om frihet, mänsklig utveckling och människovärde.33 Den 
demokratiska processen är också, trots många brister, det säkraste sättet att ta till vara och 
befrämja gemensamma mänskliga intressen.34   
Att värna ett demokratiskt synsätt handlar alltså utifrån detta perspektiv i högsta grad om 
att anta vissa grundläggande värderingar. Värderingar som måste gälla på olika nivåer i 
samhället, på såväl samhällsnivå som organisations- och individnivå. Om man, som vi, an-
ser att en av den kommunala organisationens viktigaste samhällsfunktioner är att värna en 
demokratisk princip, så borde den kommunala organisationen också försäkra sig om att det 
är dessa principer som styr dess arbete. Därmed borde detta perspektiv även vara synligt i 
den kommunala retoriken, i synnerhet i handlingar och dokument av framåtsyftande karak-
tär, som olika former av styrdokument, exempelvis formuleringar av mål och vision. Det 
borde också synas i konkreta verktyg eller forum för medborgardialog och i information 
om beslutsprocesser och beslutsunderlag.  
 
Ett av de viktigaste kommunikativa verktygen för samhällsinformation och medborgardia-
log är Internet. Allt tyder på att detta verktyg blir viktigare och viktigare som ett medel för 
att nå medborgarna.35 Men vilken funktion fyller Internet för utvecklingen av demokratiska 
processer? 
 
 
2.2.2. Internet och demokratin 
 
Det råder skilda åsikter om Internets betydelse för demokratin. Vissa menar att Internet 
underlättar medborgarnas direkta deltagande i de politiska beslutsprocesserna, något som 
brukar kallas den elektroniska direktdemokratin. Genom Internet kan man dessutom delta i 
omröstningar och debatter samt skaffa sig information och kunskap. Denna syn har bland 
annat kritiserats eftersom ”knapptryckandet reducerar demokratin till ett konsumentens 
val”, som Olsson uttrycker det. Andra ser Internet som den elektroniska direktdemokratins 

                                                 
30 Abrahamsson, s. 129 
31 Dahl, s. 18 
32 Dahl, s. 478 
33 Dahl, s. 495 
34 Dahl, s. 478 
35 SOU 1999:12 
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motsats och menar att Internet endast är ett verktyg för den representativa demokratin. In-
ternets syfte blir då att underlätta administrationen av redan etablerade politiska institutio-
ner och praktiker. Dessa två sätt att se på Internets betydelse för demokratin kan ses som 
ytterligheter. Däremellan finns de som ser Internet som ett viktigt verktyg i etablerandet av 
den deliberativa demokratin, där medborgarna ska ”inbjudas till och aktivt delta i diskus-
sioner som berör de gemensamma angelägenheterna”. Internet erbjuder då samtalsarenor, 
skapar förutsättningar för såväl vertikal som horisontell kommunikation och erbjuder möj-
ligheter till formande av politiska gemenskaper.36  
 
Förespråkarna för den elektroniska direktdemokratin menar bland annat att snabbheten är 
en av Internets fördelar. Andra ser denna snabbhet som ett hot mot demokratin eftersom 
den tid som krävs för kunskapssökande, diskussion och eftertanke i hög grad går förlo-
rad.37 Den amerikanske professorn i statsvetenskap Benjamin Barber är en av dem. ”Om 
demokratin ska gynnas av tekniken måste vi starta med politiken, inte tekniken”, anser 
han.38 Andra problem som diskuterats i relation till Internet är ojämliketer i tillgång och 
kunskap beroende på faktorer som ålder, utbildning och ekonomisk nivå.39 Detta diskute-
ras också i Demokratiutredningen, där det står att ”här finns en ideologisk grundad kritik 
mot IT som ses som en teknik som genererar en kosmopolitisk elit som är manlig, välutbil-
dad, relativt ung och global till sin karaktär”.40

 
Internet kan som sagt, trots en del problem, erbjuda samtalsarenor och skapa förutsätt-
ningar för såväl vertikal som horisontell kommunikation. Hur ser då kommunikationen 
med medborgare via Internet ut på kommunal nivå? Erfarenheterna visar på att de kom-
munala organisationerna varit dåliga på att ta tillvara den nya teknikens potential för för-
djupad demokrati. Sandström sammanfattar detta på följande sätt:  
 

Vi kan konstatera att de erfarenheter och studier som gjorts av olika slags digitala demokrati-
försök, såväl i Sverige som internationellt, visar att de generellt (fram till våren 2001 i varje fall) 
varit inriktade mera mot informationsspridning och serviceutbud än att utveckla en medbor-
gardialog och tillvara de möjligheter till interaktivitet och kommunikation som tekniken rym-
mer. Den nya informations- och kommunikationstekniken integreras och utnyttjas i en politisk 
kultur som domineras av det konkurrensinriktade eller representativa demokratiidealet.41

 
Olsson diskuterar visserligen amerikanska kommunala hemsidor men drar samma slutsat-
ser: 
 

Resultaten är också i detta fall tämligen nedslående, bara i väldigt liten utsträckning är dessa ut-
formade på ett sådant sätt att de verkligen inbjuder till medborgerligt deltagande. Sidorna an-
vänds framförallt som elektroniska motsvarigheter till analoga anslagstavlor och därför domi-
nerar den enkelriktade kommunikationen. Teknikens möjligheter till skapande av en mer livlig 
offentlighet utnyttjas alltså sparsmakat.42

 
Även denna aspekt tas upp i Demokratiutredningen där man kan läsa att ”jämfört med de 
resurser som satsas på teknikutveckling och marknadsföring av kommersiellt inriktade akti-

                                                 
36 Dahlgren red, s. 208-209 
37 SOU 2000:1, s. 107 
38 Dahlgren red, s. 232 
39 Dahlgren red, s. 211-212 
40 SOU 2000:1, s. 99 
41 Dahlgren red, s. 248 
42 Dahlgren red, s. 217 
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viteter på IT-området är de resurser som satsats hittills på tekniker för att direkt understöd-
ja demokratirelaterade aktiviteter försumbara”.43

 
Sammanfattningsvis kan sägas att ett flertal studier visar att kommunerna inte verkar nyttja 
Internets potential till fullo. De fokuserar snarare på att tillhandahålla service än att upp-
muntra till medborgardialog. 
 

                                                 
43 SOU 2000:1, s. 101 
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KAPITEL 3 

 
3.1. Diskursanalys 
 
Denna studies syfte är att se hur samtida samhällsdrag som marknadisering och medialise-
ring påverkar den kommunala förvaltningen. Detta ämnar vi göra genom en diskursanalys 
där vi analyserar utformningen av och innehållet i en kommunal förvaltnings externa 
kommunikation. Med diskurs menas det dominerande språkbruket inom ett givet område. 
Diskursbegreppet har använts av såväl lingvistiker som samhällsteoretiker, som Foucault 
och Habermas, vilka uppmärksammat språkets sociala egenskaper och dess funktioner i 
samtida samhällen. I detta arbete hämtar vi framförallt inspiration från Norman Fairc-
loughs analyser av diskursiva och sociala förändringar.  
 
Vi använder oss av diskursanalysen för att den är lämplig i studiet av förändringar i maktre-
lationer inom organisationer och i studiet av organisationens självsyn eller identitet,44 vilket 
för vår del är avgörande, eftersom det är just den kommunala organisationens självbild och 
de värderingar som den bygger på som vi vill komma åt. Men diskursanalysen förmår även 
sätta mer övergripande samhällsanalys i relation till partikulära institutionella sociala prakti-
ker, det vill säga textuella detaljer i relation till en social och kulturell kontext.45 På så vis 
kan analysen av de diskursiva praktikerna inom den kommunala förvaltningen realteras till 
de större samhällsförändringar som beskrivits ovan. 
 
Vår utgångspunkt är konstruktivistisk. I enlighet med detta synsätt är världen mångtydig, 
det existerar över huvud taget ingen objektiv verklighet. Därmed finns inte heller ett givet 
sätt att förstå en företeelse eller ett skeende. Språket är en konstruktion som styr hur vi tol-
kar och uppfattar det som händer omkring oss. Hur språket är konstruerat sätter ramarna 
för vilka olika tolkningar eller betydelser som kan tillskrivas en företeelse. Genom val av 
ord, bilder, antaganden, metaforer, grammatiska former och myter konstrueras en diskurs, 
där vissa betydelser betonas medan andra negligeras, vissa betydelser öppnas medan andra 
stängs. Språket har alltså en utmärkande roll i konstruktionen av hur vi uppfattar världen 
och det finns en tydlig länk mellan texternas form och innehåll och sociala strukturer och 
praktiker.46 Språket är både socialt format och socialt formande. Språket är dessutom kon-
stituerande både på ett konventionellt socialt reproducerande sätt och ett kreativt socialt 
transformerande sätt. Språkbruket är inte heller en enhetlig praktik. Inom samhällen och 
organisationer finns det utrymme för olika ofta kontrasterande diskursiva praktiker.47  
Hellspong uttrycker det på följande sätt: 
 

Typiskt för ett samhälle är att det präglas av konflikter mellan olika rörelser och åskådningssätt. 
Det visar sig i att olika texter har sociala och ideologiska funktioner som strider mot varandra. 
Brytningen mellan dem motiverar att vi granskar deras tendens. Det kan ske genom en kritisk 
textanalys. Vi kan också kalla den ideologikritisk. Här behöver ”kritik” inte tolkas som att ta avstånd 
från något. Istället handlar det om att bli medveten – att upptäcka krafter och förhållanden som 
har en så vidsträckt och självklar närvaro att vi ofta inte märker dem.48

 
                                                 
44 Fairclough, s. 158 
45 Fairclough, s. 159 
46 Jackson 
47 Fairclough, s. 131 
48 Hellspong, s. 132 
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Fairclough kombinerar i sina analyser Gramscis hegemonibegrepp med en teori om diskur-
siv praktik som grundar sig på konceptet intertextualitet eller mer exakt interdiskursivitet. Sam-
hället eller olika delar av samhället består av olika diskursiva praktiker, vilka lånar från eller 
relaterar till varandra på olika sätt. Fairclough skiljer mellan olika diskursiva nivåer där ett 
områdes hela diskursiva praktiker och deras inbördes relationer av kompletterande, exklu-
derande, inkluderande eller oppositionell karaktär kallas dess ”order of discourse”. Skoldis-
kursen består exempelvis av klassrumsdiskursen, skolgårdsdiskursen och lärarrumsdiskur-
sen. Hur dessa diskurser i sin tur förhåller sig till andra samhällsdiskurser kan innebära att 
olika delar av diskursen antingen försvagas eller förstärks. Detta kan ses som en spegel av 
vidare samhälleliga konflikter och maktkamper.49 För vår del skulle detta kunna innebära 
att diskurser inom den offentliga förvaltningen lånar diskursiva element från det privata 
näringslivet, som en följd av samhällets marknadisering. 
 
Länken mellan text och social praktik ses som något som är medierat av den diskursiva 
praktiken. En diskursiv händelse består av tre dimensioner: 1) Den är ett talat eller skrivet 
språk, en text; 2) Den är en diskursiv praktik som involverar produktionen och tolkningen 
av text; 3) Den är en social praktik. Detta är tre sätt att läsa en komplex social händelse och 
enligt Fairclough inbegriper därmed diskursanalysen tre nivåer.50 För det första analysen av 
text, vilket är en form- och meningsanalys, där relationen mellan textens betydelser, hur 
identiteter och relationer konstrueras, och dess form, dess övergripande struktur, narrativ, 
grammatiska uppbyggnad och vokabulär, vilka ord som betonas etcetera analyseras. För det 
andra analysen av diskursiva praktiker som handlar om aspekter av textproduktion och 
tolkning, med fokus på textens interdiskursiva kvaliteter, det vill säga relationerna mellan 
olika diskursiva element och den övergripande diskursen ”the order of discourse” samt vil-
ka diskursiva praktiker dessa hämtar näring från och i vilka kombinationer. För det tredje 
analysen av diskursens relation till en social praktik, vilket innefattar kontextualiserandet av 
situationen, vilken social eller organisatorisk nivå diskursen förekommer på samt den vidare 
samhälleliga eller kulturella kontexten. Det är i detta sammanhang som frågor om makt och 
hegemoni blir relevanta att ställa.51

 
Det är i huvudsak med hjälp av detta analytiska ramverk som vi kommer att genomföra vår 
analys. Vi vill dock poängtera att när det gäller analysen av text så anlägger vi ett vidare se-
miotiskt perspektiv som i huvudsak vilar på Ferdinand de Saussures, Charles Pierces och 
Roland Barthes begreppsvärld. Ordet semiotik kommer från grekiskans semeion, vilket bety-
der tecken, och innebär studiet av hur tecken kommunicerar mening.52 När vi säger text in-
begriper det därmed alla tecken såsom ord, bilder och andra grafiska symboler, vilka kom-
municerar betydelser. Detta motiveras bland annat av vår tids allt större fokus på visuell, 
bildbaserad kommunikation.53 Vi återkommer till en beskrivning av semiotikens begrepp i 
anslutning till analysen. 
 
Vi har också hämtat inspiration från Hellspongs handbok i olika analysmetoder, som ger 
handfasta förslag på relevanta frågor att ställa till en text, för att komma åt dess sociala och 
ideologiska funktioner.54

                                                 
49 Fairclough, s. 132 
50 Fairclough, s. 133 
51 Fairclough, s. 134 
52 Bignell, s. 5 
53 Larsson red, s. 72 
54 Hellspong, s. 131-141 
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3.2 Urval 
 
En av de kommuner som har kommit allra längst i arbetet med profilering eller corporate 
identity, vilket är den motsvarande termen i anglosaxisk litteratur,55 är Nyköpings kommun. 
Att de kommit långt bekräftas till exempel av att en av kommunens kommunikatörer deltar 
som föreläsare i konferensen Extern kommunikation i offentlig verksamhet - information, opinions-
bildande och varumärkesbyggande, som nämndes i inledningen av denna uppsats. Nyköpings 
kommun kan ses som en föregångare inom detta område. Därmed kan man också tänka sig 
att de i någon mån är stilbildande för andra kommuner. Det gör Nyköpings kommun till ett 
särskilt intressant studieobjekt för denna uppsats eftersom utvecklingstrenden verkar peka 
åt detta håll och fler kommuner kan förväntas följa i Nyköpings spår. Vi har också över-
siktligt studerat ett tjugotal kommuners hemsidor där vi tycker oss se att denna trend är 
tydlig. Det finns knappast någon hemsida där nyckelord som profilering inte förekommer, 
även om betoningen på marknadskommunikation inte alltid är lika framträdande. 
 
Vi kommer i huvudsak att utgå ifrån den information som finns på Nyköpings kommuns 
hemsida. Detta val motiveras bland annat av att Internet blivit ett allt centralare redskap för 
offentliga förvaltningars kommunikation, vilket vi berört tidigare. Även om kommunweb-
ben knappast omfattar alla kommunala kommunikationsaktiviteter, så är det ändå rimligt 
att anta att den information som finns att hämta där är representativ. Detta bekräftas inte 
minst av kommunens egen kommunikatör56 samt av jämförelser som vi gjort mellan 
webbmaterial och tryckt material, som informationstavlor i Nyköping, broschyrer och an-
nonskampanjer.  
 
Innehållet på kommunens hemsida är mycket omfångsrikt och därför blir det nödvändigt 
att göra ett urval. Efter att först ha skaffat oss en översiktlig bild av hela utbudet och vilken 
typ av information som är mest framträdande, väljer vi ut, analyserar och diskuterar några 
exempel av det material som är mest relevant utifrån våra frågeställningar. Det rör sig både 
om sådant som kan klassificeras som marknadskommunikation, men även sådant som har 
att göra med den kommunala organisationens politiska och demokratiska funktioner. Där-
emot kommer det inte att finnas utrymme i den här studien för att närmare studera infor-
mation kring kommunens servicefunktioner, även om en sådan studie också skulle kunna 
vara relevant. Vi kommer heller inte att kunna studera den omfattande interna kommunika-
tionen i form av exempelvis intranät. 
 
För att ändå få ett grepp om hur man i den kommunala organisationen tänker och resone-
rar kring sin kommunikation så kommer vi att titta på en del interna styrdokument. Vi be-
gränsar oss där till sådana dokument som har en direkt koppling till den externa kommuni-
kation som vi studerar. Det handlar om sådana dokument som innehåller mål, visioner och 
kommunikationsplaner. I dessa kommuniceras tydligare än på andra ställen vart man är på 
väg och vad man vill uppnå samt vilka värderingar som man vill ska prägla kommunen och 
dess kommunikation. För att fördjupa bilden ytterligare har vi också genomfört en intervju 
med en kommunikatör inom kommunen.  
 
 

                                                 
55 Larsson red, s. 70 
56 Intervju: Kicki Wallmo 
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3.3. Metodkritik 
 
I vår studie utgår vi från forskning som visar på en marknadisering av samhället. Vi har valt 
en kommun som kan sägas vara ett tydligt exempel på detta. Det innebär dock inte att alla 
kommuner utformar sin verksamhet på samma sätt, även om vi tycker oss se tendenser 
som pekar åt det hållet. Trots detta tycker vi att Nyköping är intressant att studera just som 
ett exempel på en kommun vars dominerande diskurs styrs av en marknadslogik. 
 
Vi har valt att fokusera på den externa kommunikationen, i synnerhet den externa kommu-
nikation som kan karaktäriseras som marknadskommunikation. Detta gör vi eftersom vårt 
intresse är att studera de delar där kommunens självbild blir tydlig genom hur de väljer att 
själva presentera sig visuellt och innehållsmässigt. Visserligen gör vi jämförelser med annan 
typ av information som mer kan klassificeras som traditionell samhällskommunikation, 
men huvudfokus ligger ändå på marknadskommunikationen. Det kan finnas vissa risker 
med detta tillvägagångssätt. Det är inte hela organisationens kommunikation (sätt att tala 
och tycka) som kommer fram. Inom organisationen kan det finnas utrymme för motstridi-
ga uppfattningar om hur kommunikationen bör utformas, vilket inte denna studie belyser.  
Vi har exempelvis endast intervjuat en person som har ansvar för marknadskommunikatio-
nen. Man kan mycket väl tänka sig att det finns andra synpunkter om kommunikationen i 
andra delar av organisationen, exempelvis bland de informatörer som inte sitter på kom-
munikationsavdelningen utan jobbar ute i förvaltningen. 
 
När det gäller diskursanalysen finns framför allt två faktorer som kan försvaga värdet av 
våra slutsatser. För det första finns en potentiell mångtydighet i betydelsen hos tecken. Det-
ta gäller i ännu högre utsträckning bildbaserade, ickeverbala tecken. Därmed finns det en 
möjlighet att tolka på olika sätt. För det andra innebär diskursanalysen att forskaren anam-
mar onaturliga tillvägagångssätt. Det studerade objektet lyfts ur sin kontext för att möjlig-
göra studiet av hur detaljer konstruerar betydelser. Detta är något som den verklige läsaren 
förmodligen aldrig skulle göra. I de tolkningar som görs kommer forskaren farm till under-
liggande betydelser som bara kan rättfärdigas i relation till dennes förmåga att tolka och läsa 
in betydelser. De kan alltså inte betraktas som allmängiltiga bevis för att läsningen är kor-
rekt. 
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KAPITEL 4 
 
4.1. Demografisk överblick – Nyköpings kommun 
 
Nyköping är en kuststad i sydöstra Södermanland, knappt tio mil söder om Stockholm. 
Nyköpings kommun har cirka 50 000 invånare.  Könsfördelningen är jämn vilket innebär 
att det bor lika många män som kvinnor i kommunen. En övervägande majoritet av be-
folkningen är född i Sverige. Endast nio procent är födda utomlands. Dessa siffror stäm-
mer väl överens med motsvarande siffror för hela riket. 
 
Av befolkningen mellan 20-64 år har 16 procent förgymnasial utbildning, 54 procent gym-
nasial utbildning och 28 procent eftergymnasial utbildning. Av männen jobbar 83 procent 
inom näringsliv/övriga organisationer och 17 procent inom offentlig förvaltning och servi-
ce. Motsvarande siffror för kvinnor är 47 respektive 53 procent. Även dessa siffror stäm-
mer överens med motsvarande siffror för hela riket. De tre vanligaste yrkeskategorierna i 
Nyköpings kommun är: 
 

1) Vård- och omsorgspersonal 
2) Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 
3) Säljare, inköpare, mäklare m.fl.57 

 
78 procent av barnen mellan 0-17 år är barn till sammanboende. 18 procent är barn till en-
samstående kvinnor och fyra procent till ensamstående män. Den absolut vanligast före-
kommande familjetypen är följaktligen barn som bor med två vuxna. Dessa siffror är iden-
tiska med motsvarande siffror för hela riket.58

 
År 2005 såg flyttningen till och från kommunen ut på följande sätt: 
 

 Män Kvinnor 
Antal inflyttningar 1109 1152 
Antal utflyttningar 983 1012 
Flyttningsnetto 126 140 

 
Som tabellen visar är flyttningsnettot positivt för både kvinnor och män. Detta innebär att 
antalet personer som flyttar till kommunen är större än antalet personer som flyttar där-
ifrån. Tabellen visar också att något fler kvinnor än män väljer att flytta till Nyköpings 
kommun.59

 
 
4.2. Den kommunala organisationen 
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 61 ledamöter 
vilka är direktvalda av kommuninvånarna. Ledamöterna sammanträder cirka tio gånger per 
år och dessa sammanträden är öppna för allmänheten. För mandatperioden 2006-2010 har 
socialdemokraterna 26 mandat; moderaterna 14 mandat; folkpartiet, kristdemokraterna och 

                                                 
57 http://www.nykoping.se/statistik/2006/sv/kommun.pdf  
58 http://www.nykoping.se/statistik/2006/sv/barn/barn.pdf  
59 http://www.nykoping.se/statistik/2006/sv/kommun.pdf
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centerpartiet 5 mandat vardera samt miljöpartiet och vänsterpartiet 3 mandat vardera. I 
praktiken innebär detta att alliansen har tagit över styret i Nyköping som tidigare varit soci-
aldemokratiskt.60  
 
Kommunfullmäktige utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de sju verk-
samhetsnämnderna: barn- och ungdomsnämnden, bygg- och tekniknämnden, kultur- och 
föreningsnämnden, miljönämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämn-
den samt äldre- och handikappnämnden. Kommunfullmäktige ska bland annat sätta upp 
mål och riktlinjer för verksamheten samt fatta beslut i frågor som rör budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor.61

 
Kommunstyrelsen som består av elva ledamöter verkställer kommunfullmäktiges beslut. 
Ytterligare uppdrag är bland annat att driva utvecklingsfrågor, göra omvärldsanalyser samt 
skapa förutsättningar för tillväxt. 
 
På kommunens hemsida kan man läsa följande: 
 

Nyköpings kommun tillhör de kommuner i landet som tillämpar ett beställar/utförarsystem. 
Det innebär att kommunens funktion, att beräkna och dimensionera invånarnas behov av 
kommunala tjänster, hålls skild från funktionen att producera tjänsterna.62

 
För en mer detaljerad beskrivning av kommunens organisation, se bilaga 1. 
 
 

4.3. Kommunikationsavdelningen, Nyköpings kommun 
 
Kommunikationsavdelningen består idag av åtta personer. De kompetenser som finns 
inom avdelningen är en kommunikationsstrateg, en kommunikationsvetare, en statsvetare, 
två journalister, en webbtekniker en grafisk formgivare samt en assistent/koordinator. De-
ras uppdrag är att serva den interna organisationen och att implementera den grafiska profi-
len på all intern och extern kommunikation. Dessutom finns informatörer knutna till de 
kommunala förvaltningarna. De arbetar dock nära kommunikationsavdelningen. 
 
Kommunikationsavdelningen är stor i förhållande till kommunens storlek och vad som är 
brukligt inom andra kommuner. Kommunikationsavdelningen har tre ansvarsområden: 
kommunens egen organisation, kommuninvånarna samt externa målgrupper. Sedan 2000 
har verksamheten vuxit från två-tre personer till att omfatta den arbetsstyrka som finns där 
idag. Startskottet för kommunikationsavdelningens växande betydelse i den kommunala or-
ganisationen var att EU: s utrikeministermöte hölls i Nyköping år 2001. Nyköping hamna-
de då i ett medialt fokus vilket gav Nyköpings kommun ett tillfälle att visa upp sig både na-
tionellt och internationellt. Detta gjorde att kommunens ledning kom till insikt om vikten 
av att kunna kommunicera utåt med exempelvis press. Man hade också börjat förstå att 
man befann sig på en marknad. Som ett resultat av detta fick kommunikationsavdelningen 
uppdraget att ta fram en grafisk profil. Profilens uppgift var att bättre kunna styra bilden av 

                                                 
60 Intervju: Kicki Wallmo 
61 http://www.nykoping.se/sv/Politik__Demokrati/Politik/Kommunfullmaktige/
62 http://www.nykoping.se/sv/Politik__Demokrati/Politik/
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sig själv i medierna och kommunicera Nyköping som en attraktiv plats att bo på med syfte 
att bland annat locka fler invånare. I det arbetet ingick också varumärkesbyggandet.63  
 
 
4.4. Varumärke och profilering 
 
Det finns många olika definitioner av begreppet varumärke. Vi utgår dock från följande de-
finition av De Chernatony och McDonald, vilken täcker in varumärkets flera funktioner: 
 

Ett framgångsrikt varumärke är en identifierbar produkt, tjänst, person eller plats förstärkt på 
ett sådant sätt att köparen eller användaren upplever relevanta och unika mervärden som bäst 
motsvarar dennes behov. Vidare är varumärkets framgång ett resultat av dess förmåga att bi-
behålla dessa mervärden i konkurrens med andra varumärken.64

 
Enligt detta resonemang står varumärket Nyköping alltså både för platsen Nyköping och 
det utbud av varor och tjänster som finns inom kommunen. I skapandet av ett varumärke 
måste kärnvärdena lyftas fram, det vill säga de faktorer som ger ett differentierande mer-
värde gentemot konkurrenter.65 Nyköpings kärnvärden är livet, havet och navet, vilka framgår 
tydligt på såväl kommunens hemsida som i kampanjen. När man definierat sina kärnvärden 
måste man skapa en märkesidentitet. Med märkesidentitet avses vanligen vad ett märke står 
för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt.66 Man måste också skapa ett bra 
kännetecken, något som gör att man kan identifiera varumärket. Det är av yttersta vikt att 
kännetecknet ger samma associationer som varumärket vill förmedla.67 Slogan, färgschema 
och bildmanér är exempel på ett varumärkes kännetecken. För att varumärket ska vara lätt-
igenkännligt måste exempelvis presentationer, kommunikation och marknadsföring för-
medla ett enhetligt uttryck. Detta gör Nyköping på ett föredömligt sätt. Både kommun-
hemsidan och kampanjens hemsida är uppbyggda på samma sätt och innehåller profilbil-
derna som representerar kärnvärdena livet, havet och navet. Profilbilderna är blåtonade och 
kommunhemsidans samtliga menyer har bakgrundsfärgen blå. Detta färgschema bidrar 
också till ett enhetligt intryck. 
 
Nästa steg är att skaffa sig en specifik position i konsumenternas medvetande.68 Här kom-
mer marknadskommunikationen in i bilden. Melin skriver att ”reklamens uppgift är att in-
formera, övertyga och påminna konsumenterna om en märkesprodukts konkurrensförde-
lar”.69 Då vår definition av begreppet varumärke också inkluderar tjänster och platser är 
marknadskommunikationen av betydelse även för en kommun. Även på denna punkt har 
Nyköpings kommun kommit långt. Genom att annonsera i tunnelbanan, längs motorvägar 
och i dagstidningar sprids varumärket Nyköping till en stor grupp människor. 
 
För att behålla ett varumärkes trovärdighet måste man vårda det med omsorg: 
  

                                                 
63 Intervju: Kicki Wallmo 
64 Håkansson & Wahlund, s. 15 
65 Melin, s. 229 
66 Melin, s. 126 
67 Treffner & Gajland, s. 27-30 
68 Melin, s. 127 
69 Melin, s. 128 
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En viktig slutsats vi kan dra är alltså att produktens eller tjänstens egenskaper måste kunna leva 
upp till de förmedlade förväntningarna för att skapa ett starkt varumärke och därmed göra det 
möjligt att ett värde skapas i varumärket.70

 
Huruvida Nyköpings kommun lever upp till de förmedlade förväntningarna är svårt för oss 
att svara på. Enligt slutrapporten om kampanjen har den dock varit framgångsrik gällande 
de kvantitativa målen och den har också väckt uppmärksamhet.71 Även Kicki Wallmo be-
rör detta när hon säger att kommunen har ett högt nöjd-kund-index.72

 
Avslutningsvis skriver Treffner och Gajland att ”varumärkesstrategin inte får leva sitt eget 
liv, utan måste integreras med den övergripande företagsstrategin”.73 Även detta är man 
medveten om i Nyköpings kommun. I slutrapporten Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete 
kan man läsa följande: 
 

Eftersom tillväxt är ett mångfasetterat område krävs engagemang och kunskap från hela den 
kommunala organisationen och även en förståelse för tillväxtsatsningen, delaktighet och stolt-
het över Nyköping hos både våra anställda och Nyköpingsborna. Tillväxtfrågan kan därför 
inte fortsättningsvis hanteras av en avgränsad projektgrupp som agerar ensam och självstän-
digt i dessa frågor. Det handlar mer om att mobilisera allas våra krafter för att nå tillväxtmå-
let.74

 
Utifrån kommunens vision har man skapat en grafisk profil. Bilder och texter ska kommu-
nicera kustkänsla, öppenhet och moderna människor. Moderna blåtonade bilder, tagna av 
Sveriges bästa fotografer, ska fungera som indragare. I allt broschyrmaterial används en 3-
bildskombination med innehållet livet, havet och navet.75 Den enda färg man använder, 
förutom vissa färgbilder, är den diskreta marinblå som bland annat finns i logotypen och 
som kan kopplas till den övriga profilens havstema. 
 
 
4.5. Översikt - www.nykoping.se 
 
Allra överst på Nyköpings kommuns startsida finns en list med ordet välkommen som ru-
brik. I denna list finns också Nyköpings logotyp och en snabbsökningsfunktion med en 
webbkarta. Startsidan kan sägas vara indelad i tre block. I det vänstra blocket finns länkar 
till kontaktinformation, turistinformation, lediga jobb, press samt e-service/blanketter. I 
detta block finns också en ruta med följande rubriker: 
 
Om Nyköping 
Under denna rubrik kan man klicka sig fram till statistisk om såväl kommunen som orten. 
Informationen riktas främst till potentiella inflyttare med information om staden med om-
nejd samt dess utbud av exempelvis shopping och kommunikationer. Här finns bland an-
nat också kartor, lokala föreskrifter, Nyköpings historia, kommunens vision samt taxor och 
avgifter. 
 

                                                 
70 Treffner & Gajland, s. 43 
71 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete 
72 Intervju: Kicki Wallmo 
73 Treffner & Gajland, s. 154 
74 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete 
75 Kommunikationsplan för kampanjen boinyköping.nu 
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Barn och utbildning 
Här redogörs för kommunens utbud av barnomsorg, skolor samt vuxenutbildning. Här kan 
man också läsa om ungdomsfullmäktige, ett forum där unga i Nyköping får chans att på-
verka de politiska besluten samt föra fram sina egna åsikter. 
 
Bo och bygga 
Här samlas information som har med boende att göra. Det rör exempelvis frågor om bygg-
lovshantering, energirådgivning och detaljplaner. Här finns också en övergripande planering 
som beskriver hur Nyköping kommer att utvecklas i det långa perspektivet samt informa-
tion om vatten- och avloppsfrågor, sophantering, gator och trafikfrågor. 
 
Kultur och fritid 
Under denna rubrik återfinns information om kultur- och fritidsaktiviteter för både barn 
och vuxna. Man kan läsa om stadens bibliotek, kulturhus, museer samt sport- och nöjes-
arenor. Här finns också en särskild föreningsrubrik med allmänna bestämmelser för före-
ningar, information om hur man startar en förening och söker bidrag etcetera.  
 
Miljö och natur 
Här finns information om kommunens miljöarbete, hållbar utveckling, djurskydd, hälso-
skydd och livsmedel samt naturvård. 
 
Näringsliv och utveckling 
Här kan man bland annat läsa om möjligheten att etablera företag i kommunen, olika till-
växtprojekt och infrastruktur samt upphandlingar.  Näringsidkare kan hitta information om 
olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som gäller för deras verksamheter. 
 
Demokrati och politik 
I demokratidelen står hur man kan delta i vardagspolitiska frågor, överklaga kommunala 
beslut samt vilka kontaktvägar som finns för att göra sin röst hörd i Nyköpings kommun. 
Det finns en kort genomgång av offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen. Det finns 
också en söktjänst för att söka en enskild politikers kontaktuppgifter, politiska färg och en 
förteckning över politiska uppdrag som denne har och har haft genom åren.  
 
I politikdelen finns information om hur kommunen styrs, kommunfullmäktige, kommun-
styrelse och de olika nämnderna. Man kan också se kallelser och protokoll samt datum, tid-
punkt och plats för årets alla sammanträden. 
 
Räddning och säkerhet 
Här finns information om räddningstjänsten, kommunens interna säkerhetsarbete och vilka 
säkerhetsutbildningar kommunen har att erbjuda samt information om hur man ska bete 
sig i akuta situationer. 
 
Socialtjänst 
Här kan man läsa om socialtjänstens arbete. 
 
Vård och omsorg 
Här finns information om Nyköpings kommuns hjälp till äldre och funktionshindrade. Bo-
enden, hjälpmedel, färdtjänst, dagverksamhet samt stöd till anhöriga är exempel på sådan 
information som går att finna här. 
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Gemensamt för informationen under alla rubriker är att den är formulerad på ett lättbegrip-
ligt språk, samt att det under varje rubrik finns länkar där man kan klicka sig fram till mer 
detaljerade texter med fördjupad information som exempelvis kan ha att göra med myn-
digheter, regelverk eller politiska partier. Det finns även möjlighet att ladda ner information 
och blanketter som rör exempelvis tillståndsgivning och bidragsansökningar. 
 
Det andra blocket på startsidan är störst och placerat i mitten. Detta parti är mest iögonfal-
lande och fyller samma funktion som en anslagstavla med fokus på aktuella nyheter som 
kan röra såväl nöjesevenemang som politiska beslut etcetera. 2007-01-04 fanns exempelvis 
information om nyårsfyrverkeri och melodifestivalens kommande deltävling i Nyköping. 
Andra rubriker var säker jul och nyår, alkohol och drogpolitiskt program, val till nämnder samt efter-
lysning av familjehem till barn. I detta block finns också de profilbilder som representerar livet, 
havet och navet, vilket vi beskrivit tidigare. 
 
I det tredje blocket, allra längst till höger, finns direktlänkar i form av logotyper till turistin-
formationen, Skavsta flygplats, den lokala tidningen, kampanjen Bo i Nyköping samt Nykö-
ping-Östgötalänken som är ett regionutvecklingsprojekt. Längst ned i bild ligger en list med 
all kontaktinformation till den kommunala organisationen.  
 
Nyköpings kommunhemsida är såväl överskådlig och lättmanövrerad som grafiskt tilltalan-
de. Bilder och utseende kan knytas till kommunens varumärkesidentitet eller profil. Detta 
sker genom ett konsekvent användande av typografi, färger och bilder. Grafisk tydlighet 
och hög språklig medvetenhet i form av välformulerade och lättlästa texter samt en tydlig 
och logiskt uppbyggd webbhierarki bidrar till hemsidans överskådlighet. Det är lätt att hitta 
till den information man är ute efter och det mesta av det som finns på hemsidan är rele-
vant och väsentlig information. Vi saknar dock vissa typer av information, som exempelvis 
olika former av styrdokument. Dessa skulle visserligen kunna karaktäriseras som intern-
kommunikation, men vi anser att det i en politiskt styrd organisation är relevant att även 
sådant redovisas, inte minst av demokratiska skäl. Vi saknar också möjligheter till medbor-
gardialog som exempelvis ett debattforum eller liknande. Det som erbjuds på hemsidan i 
dag är endast möjligheten att lämna synpunkter under just rubriken Synpunkten. Där poäng-
teras dock att det inte finns möjligheter till personliga svar. 
 
Redan i denna översikt framgår tydligt att hemsidans information riktar sig till olika mål-
grupper, såväl besökare som kommuninvånare. Detta märks bland annat i serviceinforma-
tionen till medborgarna. Innehållet är sakligt, men med en tydligt positiv ton. Tyngdpunk-
ten ligger på Nyköping som en väl fungerande, framåtsträvande och framgångsrik kom-
mun. Oavsett vad informationen handlar om har texterna en säljande ton. Ord som attrak-
tiv, modern och tillväxt används flitigt. Detta ordval kan kopplas till kommunens profil, 
vilken vi tidigare diskuterat. 
 
 
4.6. Översikt av kampanjen Bo i Nyköping 
 
Bo i Nyköping är ett samlingsnamn för ett antal aktiviteter som är ägnade att göra Nyköping 
mera känt. Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för en befolkningsökning på 
500 personer per år. Kampanjen är ett verktyg för att uppnå de politiskt beslutade tillväxt-
målen. Arbetet med kampanjen inleddes 2003 med en budget på 20 miljoner som sträcker 
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sig fram till 2007. Kampanjen vänder sig framförallt till personer bosatta i Stockholm. Ex-
empel på aktiviteter är stortavlor i Stockholms tunnelbanor och längs E4: an, annonser i 
Dagens Nyheter samt olika former av direktreklam till speciellt utvalda målgrupper. På 
kommunens hemsida har man också skapat en egen sida för kampanjen, där bilder och tex-
ter som återkommer i annonser och stortavlor finns med. I högra fältet på kommunhemsi-
dans startsida finns en direktlänk till kampanjen. Det finns också en länk under rubriken 
Om Nyköping. 
 
I en slutrapport om kampanjen kan man bland annat läsa att arbetet inom Bo i Nyköping 
under flera år har haft inriktningen att bygga varumärket samt att profilera och marknads-
föra Nyköping externt.76 I samma rapport kan man också läsa om hur varumärket, som en 
del av tillväxtfrågan, ska implementeras i den kommunala organisationen. Arbetet med den 
grafiska profilen och varumärkesstrategin har alltså kommit att få inflytande över hela den 
kommunala organisationens kommunikation. Detta motiverar en djupare analys av kam-
panjen eftersom den bildar kärnan i kommunens kommunikationsarbete.  
 
Under länken www.boinykoping.nu ligger en webbaserad version av kampanjen som både in-
nehållsligt och utseendemässigt i allt väsentligt motsvarar andra delar av kampanjen. Bilder 
och texter kan variera men grafiskt uttryck och huvudbudskap är detsamma. Därmed anser 
vi att www.boinykoping.nu är representativ för hela kampanjen och väljer därför att utgå från 
denna i vår beskrivning och analys.  
 
Kampanjens startsida består av en centralt placerad och helt dominerande bild som växlar 
mellan tre olika motiv. Till höger finns en list med varianter på de profilbilder om livet, ha-
vet och navet som också återfinns på kommunens hemsida. Under dessa bilder finns Ny-
köpings kommuns logotyp som också är en länk tillbaka till kommunens startsida. Högst 
upp står webbadressen www.boinykoping.nu som rubrik med underrubriken Finn ett nytt sätt att 
leva en timme söder om Stockholm. Till vänster finns rubrikerna Kontakta oss, Bo, Arbeta, Leva, Res 
och pendla samt En tur i stan. Under varje rubrik kommer man först till ett miniporträtt i text 
och bild av en person som bor och verkar i Nyköping. Dessa personer kan sägas utgöra ex-
empel på de primära målgrupper som definieras i kampanjplanen: 
  

- Föräldrar med små barn (0-7 år) boende i Stockholmsområdet 
- 55+ med utflugna barn, som är i en fas då man ofta förändrar sitt boende 
- 65+ pensionärer. En målgrupp vi framför allt kan attrahera med ett utarbetat äldre-

kluster.77 
 

Nedan följer en kort genomgång av innehållet under respektive rubrik. 
 
Kontakta oss 
Här kan man lämna intresseanmälan för bostad och barnsomsorg direkt på webben. Det 
finns också kontaktuppgifter till de ansvariga för kampanjen. Man kan få kartor, informa-
tionsmaterial samt svar på frågor. Rubriken Fråga proffsen finns också här, där man inom tre 
dagar kan få svar på frågor om trädgård av en trädgårdsdesigner. Det finns också en länk 
till fastighetsregistret. 
 

                                                 
76 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete 
77 Kommunikationsplan för kampanjen boinyköping.nu 
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Bo 
Bo illustreras med ett miniporträtt av ett par som hittat sitt drömboende i Nyköping i en 
gammal butikslokal som de renoverat. Därefter kan man klicka sig vidare till information 
om Nyköpings bostadsområden och hyresvärdar. Det finns också en söktjänst över lediga 
bostäder samt möjlighet att lägga in egna bostadsannonser. 
 
Arbeta 
Arbeta illustreras med ett miniporträtt av familjen Amnegård som producerar vin i områ-
det. Det första man ser är bilden på herr Amnegård som provsmakar ett glas vin. Sedan ges 
en kort genomgång av kommunens arbetsmarknad. 
 
Leva 
Leva illustreras med ett miniporträtt av golfproffset som flyttat tillbaka till sin barndoms-
stad och uttalar sig om den höga standarden på Nyköpings golfbanor. Här finns i övrigt 
stort sett samma information som under rubriken kultur och fritid på kommunhemsidan. Det 
som tillkommer är information om stadens utbud av restauranger och caféer samt design 
och konst. 
 
Res och pendla 
Res och pendla illustreras med ett miniporträtt av tjänstemannen som bor i Nyköping och 
pendlar till sitt jobb i Stockholm - ”och han gillar det!” som copytexten säger. Här finns 
också information om kommunikationsmöjligheter såsom buss, tåg o flyg. 
 
En tur i stan 
Under denna rubrik döljer sig ett bildspel med totalt 21 bilder. De är omväxlande svartvita 
och i färg. Några av bilderna har korta snärtiga texter med informativa kvantifierade upp-
gifter såsom exempelvis 32 invånare per km2, 80 förskolor/skolor, 0,6 distansminuter 
shoppinggata, 63 golfhål, 60 minuter till Stockholm och 1 timme till Europa. 
 
Bildspelet inleds med en svartvit bild på ett yngre par i trettioårsåldern som vänslas på en 
brygga. Bild två är en bild på en man som dyker i ett frestande blått vatten. Därefter följer 
ett bostadskomplex, en äldre man i en lantlig miljö, skummande kaffelatteglas, ett yngre 
barn, ett salutorg, en barmiljö, en klädaffär, en stråkensemble, en golfande yngre man, en 
tallrik med gourmetmat, en segelbåt, ett bad, långfärdsåkare på en frusen fjärd, en familj 
som bär en kanot, en serie flygplatsbilder. Bildspelet avslutas med ett yngre par i färd med 
att inreda ett fiktivt hem i kustmiljö. 
 
Detta konkluderar översikten av innehållet på så väl kampanjhemsidan som kommunens 
hemsida. Eftersom det är en praktisk omöjlighet att närstudera varje enskild bild och text 
kommer vi i det följande avsnittet att exemplifiera med ett par mer utförliga analyser av bild 
och textmaterial från både kommunhemsidan och kampanjen. Därefter gör vi en samman-
fattande analys av helheten och de mest framträdande dragen i kommunikationen.  
 
Eftersom vi använder oss av semiotiska begrepp gör vi först en översiktlig genomgång av 
semiotikens utgångspunkter och verktyg för att göra analysen mer begriplig. 
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KAPITEL 5 
 
5.1. Semiotik  
 
Semiotik är, som vi tidigare berört, ett sätt att avlocka betydelser genom att analysera teck-
en, såsom ord, bilder och symboler vilka kommunicerar betydelser. Allt som kommunicerar 
betydelser kan uppfattas som tecken. Ett tecken består av en uttryckssida, det betecknade 
och en innehållssida, det betecknande. Det betecknade är den fysiska representationen av 
tecknet, till exempel ett ord eller en bild. Det betecknande är den bild som uppmanas för 
vårt inre när vi ser tecknet.78 Tecknets tredje dimension, interpretanten, är den verkliga fö-
reteelse som tecknet hänvisar till, eller om man så vill, den betydelse som uttolkaren av 
tecknet ger det.79

 
Relationen mellan ett teckens två sidor och dess motsvarighet i verkligheten är socialt inlärd 
och arbiträr, det vill säga vilar på konventioner. Att det är just bil som betecknar företeelsen 
bil och inte någonting annat är något som någon vid en viss tidpunkt bestämt, vilket med 
tiden blivit en konvention, något vi tar för givet. På samma sätt är relationen mellan hela 
tecknet och de verkliga bilar som tecknet kan hänvisa till ett resultat av en social och kultu-
rell kontext.80

 
Mellan oss och verkligheten finns således ett språksystem. Språksystemet strukturerar upp-
levelsen av verkligheten men reflekterar inte densamma utan vilar på konventioner. Det 
finns en relation mellan ett språksystems tecken, dess representationer och de kulturella fö-
reställningar som existerar inom den språksfär där detta teckensystem används. Det finns 
med andra ord ett samband ”mellan språkets uppbyggnad och språkanvändarens världs-
uppfattning”.81

 
Varje tecken i ett språk får sin betydelse genom att det skiljer sig från andra tecken, alltså 
genom vad det inte är. Språket är alltså ett system av skillnader mellan ett tecken och alla 
andra, där skillnaderna ger möjlighet att särskilja betydelser.82 Hur dessa tecken sedan grup-
peras bestäms av en kod. Koden bestämmer vilka tecken som är passande i olika sociala 
sammanhang på samma sätt som en klädkod bestämmer vilken typ av kläder som är pas-
sande vid olika tillfällen. Även koden vilar därmed på konventioner. Koden innebär att det 
individuella tecknet laddas med betydelser som härstammar från den kod som de ingår i. 
Koden begränsar därmed de olika tolkningsmöjligheter som ett tecken har.83

 
Enligt Saussure är det paradigm och syntagm som organiserar tecknen till koder. Paradigm 
kan ses som en uppsättning valbara tecken med alternativa eller närliggande betydelser. När 
man sedan sätter ihop ett tecken från ett paradigm med tecken från andra paradigm blir det 
en helhet, en syntagm. Byter man ut ett tecken i en syntagm mot ett annat tecken, har man 
gjort ett paradigmatiskt urval vilket ändrar syntagmens betydelse. En viktig aspekt av detta 
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är att varje tecken som är närvarande i en text eller bild måste ses i relation till de andra 
tecken som är närvarande och i relation till de tecken som inte är där.84  
 
Ett tecken har alltid två betydelser; en direkt och en indirekt. Den direkta betydelsen kallas 
denotation och motsvarar det vi faktiskt ser när vi tittar på tecknet. Den indirekta betydel-
sen kallas konnotation. Konnotationer skulle kunna beskrivas som en form av kollektiva 
associationer, associationer som alltså inte är av privat natur utan omfattar kollektiva, kultu-
rellt och socialt skapade föreställningar i samhället. Vad tecknet frammanar för konnotatio-
ner styrs eller begränsas av det kontextuella sammanhang som tecknet uppträder i. Ur ett 
semiotiskt perspektiv hör denotationerna hemma på den materiella teckennivån, det be-
tecknande, medan konnotationerna befinner sig på den immateriella teckennivån, det be-
tecknade. 85

 
I media eller i reklam används ofta teckens konnotativa egenskaper i syfte att frammana 
särskilda budskap. Detta kallar Barthes skapandet av en myt. En myt är en kulturs sätt att 
tänka kring något. Myten fungerar så att den ”tar över” ett tecken, tränger undan den tidi-
gare innebörden och ger det ett nytt innehåll på ett inte helt oskyldigt sätt.86 Myten gör spe-
cifika socialt konstruerade innebörder acceptabla som den naturliga, förnuftiga sanningen 
om världen.87 Att läsa de budskap som myten härbärgerar, innebär att identifiera de tecken 
som myten använder och visa hur myten byggs upp genom de koder som strukturerar 
tecknen. På så vis kommuniceras vissa specifika budskap och inga andra.88  
 
 
5.2. Exempel 1 
 
En av de bilder som dyker upp först på kampanjhemsidan är en svartvit bild föreställande 
en gravid kvinna i 30-årsåldern. Hon står på en klippa och ser ut över havet, inramad av två 
gardiner som fladdrar lätt i vinden. Detta skapar känslan av en fiktiv hemmiljö. Kvinnan är 
vad som skulle kunna karaktäriseras som välklädd, i moderna mammakläder som tydligt 
markerar magens form. I sin ena hand håller hon en tekopp. Den andra handen håller hon 
på sin gravida mage. Handens placering och det faktum att kvinnan står i profil accentuerar 
ytterligare hennes gravida tillstånd. Ansiktet är delvis bortvänt. Man ser dock att hon har ett 
leende på läpparna. Blicken söker sig in mot bildens centrum, ut mot det öppna havet. 
 
Kvinnan, hennes utseende och attribut är betydelsebärande tecken, liksom allt annat som 
kommunicerar betydelser i bilden som bildkomposition och andra tekniska detaljer. De är 
medvetna paradigmatiska val, valda just för att de är delar av en socialt formad kod ämnad 
att forma betraktarens tolkningar i en särskild riktning.  
 
Kvinnans gravida tillstånd kan dels ses som vink till den tänkta målgruppen: Nyköping är 
en bra plats för dig som ska skaffa familj. Det är ett välkänt problem att höga bostadspriser 
i Stockholm gör det svårt för familjer att växa. Det är också välkänt att situationen på hu-
vudstadens förlossningskliniker är kantad av berättelser om överbeläggningar och iltrans-
porter till andra orter på grund av platsbrist. Men havandeskap är också ett starkt symbol-
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laddat, näst intill gudomligt, tillstånd med konnotationer som fruktbarhet, liv och växande. 
Hennes sätt att leende, nästan visionärt, skåda ut i fjärran med handen vilande på magen 
ger också konnotationer som framtid eller framtidstro. 
 
De kläder som kvinnan bär är moderna och eleganta utan att vara stela eller formella. Te-
koppen i hennes hand är inte heller vilken tekopp som helst. Det är en kopp ur Berså-
serien med ett distinkt mönster, formgiven av Stig Lindberg för Gustavsbergs porslinsfa-
brik på 1960-talet. Stig Lindbergs stilsäkra 50- och 60-talsprodukter, som Berså-serien, har 
länge intresserat trend- och designmedvetna människor och de betingar höga priser bland 
samlare. Det är alltså ingen slump att kvinnan på bilden håller i just en sådan kopp.  
 
Även den kustmiljö där kvinnan befinner sig är ett medvetet paradigmatiskt val som inte 
bara denoterar Nyköpings kuststräcka. I detta sammanhang kan den dessutom kopplas till 
en åtråvärd livsstil och till konnotationer om framgång i anslutning till att världens kustnära 
miljöer koloniseras av huvudsakligen resursstarka människor. Vad är mer begärligt i vår tid 
än en vy med havsutsikt?  
Valet att använda svartvitt fotografi kan också ses som en indikation på att man söker sig 
till en specifik typ av betraktare. Svartvitt fotografi har starka kopplingar till såväl ett mer 
konstnärligt uttryck som till autencitet.  
 
Alla paradigmatiskt valda tecken; kvinnan, koppen, miljön, etcetera, är laddade med bety-
delser som går att koppla till en specifik kulturell kod. En kulturell kod som ingår i ett spe-
cifikt habitus som i sin tur besitter ett specifikt kulturellt kapital. Habitus är Bordieus ord 
för internaliserade sociala regler vilka påverkar våra handlingsmönster och styr vår inställ-
ning till världen.89 Det kulturella kapitalet är en form av symboliskt kapital som består av 
”socialt erkända och därmed värdefulla kunskaper och färdigheter” som en person besit-
ter.90  Detta involverar bland annat förmågan att identifiera eller att ha näsa för vad som är 
relevant att veta, som exempelvis vilka designprylar eller designers som man ska känna till. 
Habitus och kulturellt kapital kan också diskuteras i samband med smak och livsstil. Enligt 
Bourdieu är olika livsstilar ett systematiskt resultat av habitus förmåga att styra vår smak.91 
Livsstilsbegreppet är också intimt förknippat med konsumtionsmönster och identitet. Ge-
nom att omge sig med vissa produkter som kommunicerar ett visst habitus smak, kan en 
individ särskilja sig och får därmed ett sätt att genom sina preferenser kommunicera sin 
identitet. Det kan kopplas till samhällstendenser som reflexivitet och detraditionalisering (se 
kapitel 2.1). Detta fenomen har länge varit känt bland marknadsförare och utnyttjats i re-
klamkampanjer och liknande. Olika former av marknadsföring använder sig av myter och 
försöker koppla mytiska betydelser till produkter genom att utnyttja redan betydelsefulla 
tecken som exempelvis Berså-koppen. På så vis uppmuntras åskådaren att se den produkt 
eller de tjänster som är till salu, i detta fall Nyköpings kommun, genom de mytiska betydel-
ser som bilderna framkallar:92

 
Williamson argues that ’What the advertisement clearly does is thus to signify, to represent to 
us, the object of desire … The ad is therefore not just selling us a product with a meaning for 
us. The ad is also selling us a future image of ourselves as happier, more desirable, or what-
ever. The object being advertised stands in for the self which we desire to become.93
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Bilden är ett exempel på den marknadiserade diskursen inom den kommunala organisatio-
nen, där bilden får samma funktion som en reklamannons för vilken produkt som helst. De 
paradigmatiska valen ger alltså upphov till särskilda konnotationer som kan länkas till bland 
annat social klass, välstånd, modernitet och framstegsanda. Det är vad hela bildens narrativ 
handlar om; framstegsmyten i modern tappning. Myten gör därmed sitt jobb. I stället för 
att beteckna ”gravid kvinna vid havet” blir bilden betecknande för modernitet, framgång 
och framstegsanda. I dagens tids- och konsumtionsfixerade samhälle, skulle man kunna ar-
gumentera för att ekonomiskt välstånd och social framgång mer än något annat förknippas 
med möjligheten att skräddarsy en tillvaro som både rymmer karriär och tid för fritid och 
avkoppling. Framgång kan också förknippas med möjligheten att praktisera åtråvärda och 
identitetsskapande konsumtionsmönster, att skräddarsy sin egen tillvaro.  
 
 
5.3. Exempel 2 
 
I exempel två tittar vi närmare på en av texterna på kommunhemsidan och gör jämförelser 
med andra texter på samma sida. Detta för att undersöka hur representativ den text vi valt 
är och vilka drag som är gemensamma eller skiljer sig beroende på vilken information det 
rör sig om. Den text vi valt att studera närmare återfinns under rubriken Om Nyköping som 
kan nås direkt från startsidan. Textens omedelbara syfte är att ge en översiktlig bild av Ny-
köpings kommun. Man informerar om sådant som olika bostadsalternativ, kommunikatio-
ner, tillgång till kust och natur samt utbud av olika typer av fritidsaktiviteter som har att 
göra med sport och kultur.  
 
Texten har ett informellt och lättbegripligt språk samt ett tydligt grafisk utseende med korta 
textstycken och informativa underrubriker. En stor del av texten består av enkla faktabe-
skrivningar av okonventionell art. Det finns dock en tydligt värderande tendens med syfte 
att visa på fördelarna med att bo i Nyköping.  
 
Man kan se texten som en illustration av de resonemang som vi förde i kapitel 2.1 om hur 
marknadiserade diskursiva praktiker har skapat nya hybridiserade promotionaliserade dis-
kurser i den offentliga organisationen. Ett tydligt sådant inslag är slagkraftiga rubriker och 
uttryck som exempelvis ”inget skatteparadis, men nästan” som kan sägas höra hemma i ett 
reklamspråk. Ett annat sådant drag är personaliseringen av läsaren som tilltalas med ”du” 
samt av organisationen som talar om sig själv som ”vi”. Exempel på det är lingvistiska syn-
tagmer med paradigmatiska val som ”praktiskt för dig som ska till landet”, ” tar dig ut i Eu-
ropa” och ”vi smiter gärna tidigare från jobbet” (våra kursiveringar). Användandet av per-
sonliga tilltal är en del av den konversionaliserade diskurs som vi tidigare diskuterat. Här 
finns också andra element som kan hänföras till marknadskommunikation, eller corporate 
advertising om man så vill, som innehåller säljande påståenden om organisationen. Exem-
pel på det är formuleringar som ”det sörmländska kulturlandskapet gör Nyköping till en at-
traktiv boplats” och ”Nyköping med lokal och internationell närhet ger unika möjligheter” 
(våra kursiveringar). En del av det säljande materialet kan sägas ingå i en narrativ genre där 
enkla berättelser om ”det goda livet” konstrueras och skriver in läsaren i en berättelse om 
hur livet gestaltar sig för den som väljer att flytta dit och därmed blir en del av kommunen. 
Ovanstående är exempel på den interdiskursivitet som realiseras i kommunens textuella 
kommunikation, med drag ur olika promotionsgenrer. 
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Texten Om Nyköping kan ses som ett representativt exempel på att många av texterna på 
kommunens hemsida domineras av en promotionaliserad diskurs. Detta drag är även syn-
ligt i andra texter på hemsidan. Följande exempel har vi hämtat under rubrikerna Barn & 
utbildning, Bo & bygga samt Miljö & natur: 
  

I Nyköping är vi måna om individen och familjen. Genom att möta alla behov, allt från bra 
och varierad barnomsorg till goda möjligheter för mamma eller pappa att läsa in högskolepo-
äng, gör vi Nyköping till en trygg och säker stad för hela familjen.94

 
Nyköping  är en attraktiv kommun i Mälardalen. Här finns fina boendemiljöer, vacker lands-
bygd och orörd skärgård på en armlängds avstånd.95

 
Naturen är en av Nyköpings starka sidor. Runt Nyköping finns ett landskap med en speciell 
karaktär som du bara finner här. Vid horisonten möter himlen Östersjön och vid gränsen mot 
Östergötland möter mjukt böljande jordbruksbygd vresig kolmårdsskog.96

 
Alla texter har dock inte detta tonfall. Ju mer teknisk eller konkret och praktisk informatio-
nen blir, desto tydligare är den riktad mot kommuninvånarna, och desto mer saklig och fak-
tabetonad tenderar den att bli. När man sedan klickar sig vidare till mer detaljerad informa-
tion om olika verksamheter blir tonen mindre säljande. De olika tilltalssätten visar prov på 
organisationens delvis ambivalenta identitet. Fairclough talar om den ”institutionella identi-
teten” som visar sig i olika röster.97 I den del av diskursen som domineras av ett promotio-
naliserat tilltal blir organisationen ”du” och ”vi” med medborgarna, eller kanske i det här 
fallet ett mer passande uttryck - ”kunderna”. En av kommunens kommunikatörer säger 
själv i samband med vikten av att ha ett enhetligt grafiskt språk att ”medborgarna är ju 
kunder och kunder har rätt att veta vilka de har att göra med”.98

 
Den konversionaliserade diskursen är dock även framträdande i den mer faktabetonade in-
formationen men blir där något mer impersonaliserad eller distanserad, mer av en auktori-
tet. Där förekommer oftare att man benämner sig själv som ”kommunen” istället för ”vi”. 
Ett mer formellt myndighetsspråk är i princip frånvarande. Detta kan ses som en del av den 
process där den kommunala organisationen konstruerar en ny identitet som mer närmar sig 
identiteten hos vilket kommersiellt bolag som helst. En bidragande orsak till den marknadi-
serade kommunala identitetens dominans är att texter med en säljande tendens är de som 
ligger först under alla rubriker. En annan faktor är det rika bildmaterialet med sitt reklam-
språk som vi diskuterat ovan. Detta har att göra med hur en läsare uppfattar och avkodar 
olika betydelser. Alla texter som ingår i en större kontext kan drabbas av kontaminering av 
sina betydelser genom intilliggande texter och bilder.99 Det innebär att texters och bilders 
inbördes placering påverkar hur vi förstår dem. Bildernas reklamspråk tillsammans med de 
mest framträdande texternas säljspråk kan därmed sägas förstärka varandra och även färga 
av sig på de texter som har en mer neutral ton.  
 
Textens mottagare är alla som bor i kommunen men i synnerhet besökare och potentiella 
inflyttare. Liksom i bildanalysen ovan ger de paradigmatiska valen upphov till särskilda 
konnotationer som kan länkas till social klass, välstånd, modernitet och framstegsanda. I 
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såväl textens framträdande teman som i valet av ord söker man sig till en specifik mål-
grupp; de som har råd och möjlighet att leva flexibelt och de som känner till och vill associ-
eras med märken som Filippa K och Philippe Starck, det vill säga de som befolkar ett speci-
fikt habitus (se diskussionen i exempel 1).  
 
I den helhet som texter och bilder utgör kan ett tydligt mönster urskiljas. Det gäller såväl 
kampanjen som kommunhemsidan. För samtliga bilder gäller exempelvis att de har ett 
mycket professionellt bildspråk, det vill säga är tekniskt och formmässigt drivna. De är ock-
så mycket medvetet komponerade. Det är inte vilka människor, miljöer och företeelser som 
helst som förekommer. Denna noggrannhet i paradigmatiska urval gäller även texten. 
Samtliga bilder och många av texterna kan kopplas till myten om ”det goda livet” såsom 
närhet till natur och hav, golf, vin, gourmetmat, segling och shopping i moderna miljöer. 
När man visar ett bostadskomplex visar man inte vilket bostadsområde som helst, utan ett 
relativt nybyggt område med modern arkitektur. När man visar en bild på mat är det en 
bild föreställande modern, estetiskt tilltalande restaurangmat av gourmetklass. När man vi-
sar en bild på kaffe är det ett skummande latteglas i linje med moderna storstadsvanor och 
när man visar en bild som ska illustrera kulturlivet är det en bild på en stråkensemble. 
Havstemat är också ett av de mer dominerande dragen i såväl text som bild. Ett exempel på 
att närheten till vatten gång på gång poängteras är bildtexten till butiksbilden som säger 
”0,6 distansminuter shoppinggata”. Distansminuter är ett mått som används till havs. En 
distansminut är detsamma som en sjömil.100 Nogsamt poängteras att här finns tillgång till 
moderna nöjen och aktiviteter, inte bara ICA och H&M utan också designbutiker med 
märken som Filippa K och Philippe Starck. Dessutom är det nära till inte bara Stockholm 
utan till vilken europeisk storstad som helst.  
 
Syftet med detta är givetvis en del av Nyköpings kommuns varumärkesstrategi. Detta är 
värden som man vill ska associeras med produkten Nyköping, för att använda en av Kicki 
Wallmos formuleringar. Samtidigt pekar detta ut vilken typ av människor man vill kommu-
nicera med, nämligen en välutbildad, ekonomiskt stark och socialt väletablerad medelklass, 
eller elit om man så vill. Genom att tilltala en specifik målgrupp genom dess konsumtions-
mönster vill man förmedla att Nyköping kan erbjuda den rätta inramningen för ett sådant 
liv som denna grupp vill och kan identifiera sig med.  
 
Texterna och bilderna förstärker varandra eftersom de konsekvent använder samma typer 
av strategier i syfte att bygga varumärket Nyköping som en framåtsträvande, modern och 
positiv plats där moderna människor kan förverkliga sig själv och sina drömmar. 
 
 
5.4. Representativitet 
 
Samtliga bilder på människor i olika åldrar föreställer attraktiva personer som på olika sätt, 
med hjälp av olika symboler, alla är del av en specifik kod som kan hänföras till det habitus 
som diskuterats ovan. Detta blir kanske särskilt tydligt i de miniporträtt på kampanjsidan 
som illustrerar rubrikerna Bo, Leva, Arbeta och Res & pendla. Här har man uteslutande valt 
människor som kan sägas motsvara en form av ideal: vinproducenten, golfproffset, paret 
som hittat sitt unika drömboende och tjänstemannen som kan använda tiden på tåget till att 
arbeta via sin bärbara dator. När det gäller andra bilder på människor så har samtliga ett 
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förvånansvärt homogent uttryck, som vi skulle vilja karaktärisera som ett vitt, västerländskt 
medelklassideal. Representationer av olika etniska grupper eller av människor som avviker 
från idealet, exempelvis överviktiga eller handikappade, lyser med sin frånvaro. 
 
Enligt Gripsrud innebär begreppet representation ”… att texter, bilder och ljud står för nå-
got annat än sig själva” och framställer något på ett visst sätt. Det är alltså ingen fullständig, 
objektiv återspegling, utan en konstruktion av det som framställs.101 Som vi visar ovan är 
en viss människotyp överrepresenterad i såväl bild som text, både i kampanjen och på kom-
munhemsidan. Kicki Wallmo på kommunikationsavdelningen i Nyköpings kommun anser 
dock inte att så är fallet. Det finns ingen anledning att lyfta fram vissa människotyper. Hon 
argumenterar för att det många gånger är omöjligt att se på en människa varifrån hon 
kommer eller om hon bär på ett handikapp. Att välja ut människor utifrån parametrar som 
etnisk eller kulturell bakgrund vore att ha ett diskriminerande synsätt, anser hon och poäng-
terar att det däremot är viktigt att personerna som förekommer i kampanjen i verkligheten 
bor i Nyköping. Hon poängterar också att alla människor är lika mycket värda. Wallmos 
sätt att resonera blir dock motsägelsefullt när hon i nästa mening säger att urvalet har skett 
utifrån att människorna ska utstråla något som hon karaktäriserar som modernitet: 
 

Men att de ska kännas moderna har snarare att göra med vilka den som ser bilden vill identifi-
era sig med, inte vem de är.102

 
Det är alltså tydligt att man har valt personer utifrån att de besitter specifika egenskaper. 
Personerna är valda för att de målgrupper som kommunikationen vänder sig till ska kunna 
identifiera sig med bilderna. Detta synsätt kan tyckas extra förvånande i en kommunal or-
ganisation som ska representera alla medborgare. Till och med mer kommersiella intressen 
har plockat upp diskussionen om den skeva representationen i medierna. I reklam och mo-
demagasin är det relativt vanligt att bilder föreställande människor med olika etnisk bak-
grund såväl som ”stora” modeller förekommer. I kommunens kommunikation är det inte 
genomsnittet som visas upp, snarare det eftersträvansvärda. 
 
Motsägelsefullheten i kommunens sätt att resonera visar sig också i hur de betonar att de 
människor och platser som dyker upp kampanjen och på hemsidan faktiskt representerar 
verkliga personer och platser i Nyköping. Detta resonemang kan relateras till diskursens 
ambivalens som vi diskuterat ovan. I reklamens värld kan man använda sig av fiktion på 
vilket sätt som helst för att uppnå kommunikationens strategiska mål. En kommunal orga-
nisation kan ha svårt att försvara ett sådant agerande. Därför blir det viktigt att kommuni-
kationen har en koppling till en faktisk verklighet. Men denna koppling blir i detta fall irre-
levant. I enlighet med Gripsruds resonemang är det oväsentligt om människorna på bilder-
na i verkligheten bor och verkar i Nyköping. Det väsentliga är hur de framställs. De är nog-
grant utvalda för att passa in i den bild som man vill ska representera Nyköping. Betrakta-
ren ser inte till vilka de faktiska personerna på bilderna är, utan snarare till de konnotationer 
och myter som bilden som helhet förmedlar. Myten fungerar så att bildens eller textens 
kontextuella och historiska betydelse försvinner. Var fotografiet togs eller vem fotografiet i 
verkligheten föreställer är historiska och kontextuella frågor som är irrelevanta och betydel-
selösa så fort fotografiet används som betecknande för en myt.103 Detta kan kopplas till 
Faircloughs diskussion om instrumentaliseringen av diskursiva praktiker, där betydelser un-

                                                 
101 Gripsrud, s. 25-26 
102 Intervju: Kicki Wallmo 
103 Bignell, s. 22 
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derordnas och manipuleras för att uppnå specifika effekter (se kapitel 2.1). Vissa konnota-
tioner ligger också bortom somliga människors sociala och kulturella erfarenheter vilket gör 
att dessa stängs ute från de betydelser som tilltalar den specifika målgruppen. 

 
Ur demokratisk synvinkel ser vi en fara med detta sätt att resonera. Det spelar ingen roll 
om de som konstruerat bilderna är medvetna om människornas olikheter så länge det inte 
syns i bilderna. Om man endast framställer en viss typ av människor på ett visst sätt ute-
stänger man samtidigt de som inte passar in i denna mall. 
 
 
5.5. Diskurs i relation till social praktik 
 
Analyserna av text och bild i föregående avsnitt har visat på en hybridiserad diskurs, bestå-
ende av interdiskursiva element hämtade från olika promotionsdiskurser vilka dominerar 
innehållet i den kommunala kommunikationen. Vi har också visat på diskursens ambiva-
lens. Organisationen präglas av motstridigheter som har att göra med självuppfattningen i 
relation till kommunens nya roll som aktör på en marknad. I det här avsnittet kommer vi 
att undersöka implikationerna av det kommersialiserade språkets applikation på den kom-
munala organisationens verksamhet. Detta undersöker vi genom att studera hur kommuni-
kationen diskuteras i några kommunens interna styrdokument. 
 
Slutrapporten Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete handlar om hur kampanjen ska imple-
menteras i verksamheten som en del av tillväxtfrågan. Projektet ska avslutas och leva vidare 
som en integrerad del av den kommunala verksamheten. Man utgår från att Bo i Nyköping är 
en av flera aktiviteter som stärker förutsättningarna för tillväxt. Man skriver bland annat att 
utmaningen är att skapa förståelse och acceptans för tillväxtfrågorna bland alla som bor 
och verkar i Nyköping.104  I rapporten föreslås att kommundirektören tillsammans med det 
centrala ledningslaget ska ta över ledningen och koordineringen av samtliga kommunala 
tillväxtaktiviteter. Man ger förslag till hur såväl politiker som tjänstemannaorganisation bör 
organisera sig i förhållande till detta. Hittills är det kommunikationsavdelningen i samråd 
med kommundirektören och förre kommunalrådet som ansvarat för kampanjens utform-
ning. Därmed har kampanjen haft relativt fria händer och inte behövt inrikta sig på intern 
förankring. Ett av skälen till detta är att man varit tvungen att arbeta snabbt, eftersom man 
under en begränsad period haft ett uppdrag för att uppnå specifika mål.105 I slutrapporten 
står att tillväxtfrågan inte fortsättningsvis kan ”hanteras av en avgränsad projektgrupp som 
agerar ensam och självständigt i dessa frågor”.106 Sedan den 18 december 2006 finns ett po-
litiskt beslut om att anta en kommunikationsplattform som bland annat beskriver målgrup-
per, kommunikativa mål, varumärket Nyköping, kommunikationsuppdrag de närmaste 
åren, den grafiska profilen, kommunens webbar med mera. Enligt Kicki Wallmo innebär 
detta beslut att kampanjens arbetsmetoder skall införlivas i hela den kommunala organisa-
tionens kommunikationsarbete. 
 
Under rubriken Verksamheternas ansvar kan man läsa följande: 
 

Alla verksamheter har ett ansvar att bryta ned KS (kommunstyrelsen, vår anm.) och nämnder-
nas mål. Verksamhetscheferna konkretiserar tillväxtmålen till operativa delmål som är mätbara 

                                                 
104 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete, s. 2 
105 Intervju: Kicki Wallmo 
106 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete, s. 1 
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och följer upp dessa mål på samma sätt som alla övriga mål man arbetar mot. Verksamheterna 
själva är bäst skickade att formulera de operativa målen varför jag inte berör dessa. De kom-
municerar tillväxtfrågorna i sin organisation. Divisionens/verksamhetens kommunikatör och 
kommunikationsavdelningen är viktiga resurser i detta arbete.107

 
Detta innebär en konkretisering av marknadsdiskursen som på ett tydligt sätt översätts till 
organisatoriska praktiker. Med verksamheterna avses den kommunala organisationens olika 
verksamhetsområden inom ramen för den kommunala servicen, exempelvis vård & omsorg 
och barn & utbildning. För den sociala divisionen formuleras uppdraget på följande sätt: 
 

Sociala divisionen 
Bidrar till att Nyköping upplevs som en trygg stad. Förhindrar negativ utveckling kring frågor 
som rör tex. droger, bus på stan som leder till en negativ profilbild av Nyköping.108

 
I enlighet med marknadslogiken reduceras sociala divisionens uppdrag alltså till en image-
fråga. Detta sätt att tänka visar sig också i Bo i Nyköpings kampanjplan för sommar och höst 
2006. Under rubriken Imageskapande åtgärder kan man läsa att man ska: 
 

Uppmuntra kulturlivet att fokusera på aktiviteter i ”framkant”. Det senaste inom konst, musik, 
teater ska finnas i Nyköping. Det attraherar kreativa människor och lyckas vi attrahera ”fram-
åtsträvarna/fritänkarna” så får vi PR + att de är rätt ambassadörer för oss. ”Där nytänkarna 
finns samlas människor.”109

 
Detta visar ett synsätt där kultur inte har något egenvärde. Dess värde uppstår i relation till 
dess imageskapande potential.  
 
I dokumenten finns också tecken på den ambivalens mellan den offentliga förvaltningens 
traditionella roll och rollen som aktör på en marknad, vilket vi tidigare diskuterat.  I slut-
rapportens uppdragsbeskrivningar för de olika verksamheterna står exempelvis att utbild-
ningsverksamheten ska vara ”lyhörd för lösningar som underlättar tillväxtfrågorna”. Under 
rubriken Vård & omsorg kan man läsa att ”positiva bilder av servicen till de äldre ska för-
medlas utåt av divisionens anställda”. 110 I den nya organisationen måste alltså även sådant 
som utbildning och vård och omsorg underordnas de kvantifierade tillväxtmålen. Mening-
arna uttrycker, genom sin grammatiska uppbyggnad, en nästintill hotfull hållning om ett 
önskvärt tillstånd, vilket kan ses som ett implicit krav på verksamheternas anpassning till 
ledningens mål. Kvalitet kopplas inte till värden som exempelvis livskvalitet. Kvalitet är vik-
tigt för att det kan kopplas till bilden av hur Nyköping uppfattas, det vill säga kommunens 
image.  
 
I kommunikationens uppdrag poängteras varumärkesvård och profilering i relation till alla 
målgrupper; organisationen, kommuninvånarna och den externa målgruppen. Ingenstans är 
tillväxt förknippat med demokratiska värden. Ingenstans görs heller några antaganden om 
att kommunikationen kan skapa förutsättningar för delaktighet vilket i sin tur skulle kunna 
påverka utveckling och tillväxt i positiv riktning. Ingenstans poängteras heller verksamhe-
tens viktiga roll för människors liv. 
 

                                                 
107 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete, s. 3 
108 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete, s. 3 
109 Kampanjplan sommar – höst 06 
110 Slutrapport: Bo i Nyköping, projekt till vardagsarbete, s. 3 
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När utveckling endast definieras i antal kronor och ören blir det logiskt att ekonomiska 
värden får styra hela det kommunala utvecklingsarbetet. Enligt den logiken finns inte ut-
rymme att tänka i andra banor och det blir också rimligt att se de olika förvaltningarnas 
uppgift som imageskapande verksamheter. 
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KAPITEL 6 
 
6.1. Slutdiskussion 
 
Vi anser att Nyköpings kommun, trots all överblickbar och lättillgänglig information, har 
missat väsentliga delar på sin hemsida. Alla former av styrdokument saknas. De enda vi-
sionsdokument som vi hittar återfinns under rubriken näringsliv. Information om hur med-
borgarna tar kontakt med den kommunala organisationen ges stort utrymme, medan planer 
som utgår från de demokratiska värdena inte förekommer över huvud taget. De visioner 
som finns har alltså med näringsliv att göra och man talar enbart om utveckling i ekono-
miska termer. Här kan Nyköpings kommun jämföras med Örebro kommun. Örebro har 
ett program för demokratiutveckling, vilket antogs av kommunfullmäktige den 16 april 
1997. Detta program strävar efter en fördjupad demokrati där fler är med och bestämmer. 
Man pratar om en deltagardemokrati där delaktighet, inflytande och ansvar är förutsätt-
ningar för ett bra samhälle.111 På Örebros kommunhemsida finns rubriken styrdoku-
ment/politiska program. Här kan man läsa bokslut, föreskrifter och reglementen, inriktnings-
mål och direktiv, policies och riktlinjer samt program och planer. Här kan man också läsa 
vilka lagar som styr kommunens verksamheter inklusive kommunikationen. En sådan ut-
förlig dokumentförteckning saknas i Nyköpings kommun. Denna skillnad i synsätt kan sä-
gas vara ett exempel på de kontrasterande diskursiva praktiker som finns i samhället. Ny-
köpings sätt att diskutera sin verksamhet innebär inte att alla kommuner tänker och resone-
rar på detta sätt. Här finns alltså motstridigheter, vilket illustrerar den interdiskursivitet som 
diskuteras i kapitel 3.1. 
 
Uppdelningen av intern och extern kommunikation i Nyköpings kommun kan ses som ett 
resultat av marknadslogiken. När man tänker på en kommunal organisation i termer av en 
affärsdrivande koncern blir det logiskt att se den interna kommunikationen som en angelä-
genhet endast för organisationens medlemmar. Om kommunens sätt att planera den exter-
na kommunikationen säger Kicki Wallmo: 
 

Vi har fått många reaktioner från folk i Stockholm och många kommuner är också intressera-
de av vad vi gör. Men för oss handlar det om en investering på 16 miljoner som vi inte bara 
kan ge bort.112

 
Enligt detta sätt att resonera blir det tydligt att Nyköpings kommun betraktar sina styrdo-
kument och kommunikationsplaner som interna affärshemligheter vilka ger konkurrens-
fördelar. 
 
Den allt högre kommunikativa kompetensen leder i det här fallet till att allt mer sofistikera-
de kommunikationspraktiker tas i anspråk för att uppnå i huvudsak instrumentella syften 
som ökad befolkning och ekonomisk tillväxt. Möjligheten att använda ny teknologi för att 
minska klyftorna mellan politiska och kulturella eliter och andra medborgare verkar inte 
vara ett prioriterat område. I stället genomsyras kommunens kommunikationsinsatser av ett 

                                                 
111 
http://www.orebro.se/politikochdemokrati/styrdokumentpolitiskaprogram/programochplaner/merinformat
ion/medborgarnasorebrodemokratiprogramfororebrokom-
mun.4.37c0d5e810d685ee73080007436.html#31.37c0d5e810d685ee730800096131 
112 Intervju: Kicki Wallmo 
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marknadstänkande som inte tar hänsyn till demokratiska värden och därtill hörande rättig-
heter. En demokratiskt styrd organisation som inte inkluderar demokratins grundläggande 
värderingar i sitt sätt att tala om sig själv, presentera sig själv och organisera sin verksamhet 
riskerar att förlora sin legitimitet. En demokratisk stat lever som vi tidigare diskuterat för 
och genom sina medborgare och äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger 
den. Jacobsen och Thorsvik skriver att mål kan fungera som en legitimitetsfaktor: 
 

När en organisation framstår som legitim uppfattas den som en representant för en uppsätt-
ning ”goda” och ”riktiga” värden. Ett centralt element för att uppnå legitimitet i omvärlden är 
de målsättningar som organisationen ger uttryck för, och som omvärlden uppfattar att organi-
sationen faktiskt strävar mot.113

 
Jacobsen och Thorsvik diskuterar visserligen organisationer generellt, men detta gäller i 
synnerhet offentliga organisationer vilket också diskuteras i Demokratiutredningen: 
 

Det betyder också att de demokratiska institutionerna måste kunna leverera de värden de lovar 
och utger sig för att prestera. De som deltar måste erfara att det har någon betydelse att de 
medverkar och att besluten som fattas får rättfärdiga konsekvenser. På samma sätt måste insti-
tutionerna uppfattas som legitima. Resultaten måste stämma överens med de moraliska värden 
demokratin vilar på, vara moraliskt acceptabla och meningsfulla.114

 
Av citaten framgår vikten av att formulera mål som är legitima och som bygger på de de-
mokratiska värden som man kan förvänta sig av en kommunal organisation. Såväl den bris-
tande transparensen i form av avsaknaden av styrdokument på Nyköpings kommunhemsi-
da som den ensidiga betoningen av ekonomiska mål är utifrån detta en stor brist. 
 
När en kommun börjar tänka och agera utifrån ett marknadslogiskt perspektiv blir ett annat 
problem, ur demokratisk synvinkel, den segmentering av målgrupper som görs. Man kan 
inte nå alla. Alltså inriktar man sig på en specifik målgrupp, den målgrupp som det är mest 
troligt att man kan locka till sig. I det här fallet rör det sig främst om pendlarna, eftersom 
den interna arbetsmarknaden är relativt svag. Det naturliga blir därmed också att man vän-
der sig till en målgrupp som har både de ekonomiska och praktiska förutsättningarna att 
pendla, det vill säga i första hand tjänstemän. Det är alltså inte de resurssvaga grupperna 
man vänder sig till. Konsekvensen blir att den satsning som kommunen gör för att locka till 
sig en ny potentiell befolkning inriktar sig mot en köpstark och socialt välanpassad medel-
klass, som dels har de praktiska och ekonomiska förutsättningarna, men som också kan bi-
dra till kommunens tillväxt genom större skatteintäkter, köpkraft, och kanske lägre kostna-
der i form av mindre behov av sociala insatser i till exempel hem och skola. 
 
För kommunikationens utformning innebär marknadslogiken att man konsekvent bara vi-
sar representationer av en kulturell elit som redan kan sägas vara överrepresenterad i alla 
medier. Därmed bidrar man till att naturalisera denna elit och dess värderingar och attityder 
som det naturliga och rätta sättet att vara och tänka på. Samtidigt bidrar detta till att osyn-
liggöra andra samhällsskikt. De diskvalificeras som en del av demos, det vill säga som jäm-
ställda politiska subjekt med en självklar plats i det gemensamma beslutande kollektivet (se 
kapitel 2.2). De fråntas sin status som fullvärdiga medborgare. En av trenderna i de väster-
ländska demokratierna är bristen på uppslutning kring det etablerade politiska systemet. 

                                                 
113 Jacobsen & Thorsvik, s. 54 
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Robert Dahl skriver att en av riskerna för demokratin är att olika subkulturer inte ges till-
träde till samhället: 
 

I den mån subkulturerna i ett land växer i styrka och blir mer markerade, är det troligt att po-
lyarkin undermineras. Subkulturer bildas vanligtvis kring etniska, religiösa, språkliga eller regi-
onala barriärer […] En subkultur blir starkare och hårdare utmejslad ju mer dess medlemmar 
interagerar och identifierar sig med varandra och ju mindre de umgås och känner igen sig i ut-
omstående.115

 
Samtidigt som Dahl anser att alla demokratiska länder lider brist på politisk jämställdhet 
och att ett av de största hoten mot demokratin är skillnader i ekonomiska resurser så pekar 
han ut ett än större problem för demokratin: skillnader i specialkunskaper. Den grupp som 
framförallt besitter dessa kunskaper är det intellektuella skiktet. ”De intellektuella är den 
uppsättning personer i varje samhälle som mer frekvent än de flesta övriga samhällsmed-
lemmar utnyttjar generella symboler med abstrakt referens för att kommunicera och ut-
trycka sig”.116 Enligt Dahl har de intellektuella ett stort inflytande över det politiska livet 
och deras inflytande ökar. De skapar och sprider ideologier, utvecklar den rådande politiska 
formeln i ett samhälle och ger form och innehåll åt den härskande klassens kulturella he-
gemoni.117 Den grupp bland de intellektuella som Dahl avser är framförallt den grupp som 
ägnar sig åt politiska frågor och är aktivt engagerade i att påverka offentliga beslut, inte bara 
direkt utan även indirekt genom opinionsbildning. De återfinns i förvaltningar, verkställan-
de myndigheter, parlament, partier, universitet, forskningsinstitutioner, medier, intresseor-
ganisationer, konsultfirmor etcetera och skulle kunna definieras som en politisk elit. Vi an-
ser att man kan se de kommunala tjänstemännens sätt att formulera och utforma de doku-
ment som ska styra och visa kommunens verksamhet utifrån detta perspektiv.  
 
Däremot skall man inte tro att det intellektuella skiktet är en homogen grupp som i allt vä-
sentligt delar samma intressen. Det vore fel att se dem som en härskande klass med ett ge-
mensamt klassintresse. Det som gör att denna grupps inflytande ökar är att de moderna 
samhällena blir allt mer komplexa och de politiska frågorna allt mer sammansatta.  
 

Denna komplexitet hotar att frigöra de politiska eliterna från demos kontroll. Följden kan bli 
ett slags pseudoförmynderi – i viss utsträckning är det redan så. En sådan väktarroll är inte 
nödvändigtvis något som medlemmarna i de politiska eliterna önskar sig … Men vare sig de 
vill det eller ej, har den moderna politiken blivit så komplex att de ofta får den rollen.118

 
Enligt Dahl är detta är en ytterst problematisk situation för demokratins framtid eftersom 
offentliga beslut måste bygga på såväl instrumentella som moraliska bevekelsegrunder. Det 
finns inga intellektuellt hållbara argument för att de politiska eliterna skulle ha en överläg-
sen moralisk kunskap, i synnerhet inte om vad som utgör det allmänna bästa. Tvärtom, 
menar Dahl, finns det skäl att tro att specialiseringen som är grunden till eliternas inflytande 
är till nackdel för den moraliska kompetensen.119 Deras expertkunskap bildar en alltför snäv 
bas för de bedömningar som en intelligent politik kräver. Dahl anser också att eliternas 
samhällsanda kan ifrågasättas och hänvisar till flera exempel där samma eliter gynnar den 
egna byråkratins eller organisationens intressen i allmänhetens namn.120
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Nyköpings kommun kan sägas vara ett exempel på vad som händer när ett ensidigt mark-
nadstänkande tillåts dominera verksamheten. Resultatet är en kommun där tillväxt endast 
diskuteras i ekonomiska termer och människor, åtminstone retoriskt, reduceras till brickor i 
ett spel som handlar om att tillförsäkra kommunen en god image. Samtidigt finns all anled-
ning att fundera över kommunens ekonomiska förutsättningar och vilka metoder som fak-
tiskt står till buds. Även en organisation som styrs av demokratiska värden är i behov av 
ekonomiska resurser. Marknadskommunikation utgör en väldokumenterad och väletable-
rad process för att uppnå olika typer av strategiska mål som exempelvis ekonomisk tillväxt, 
vilket är ett helt legitimt mål. Bättre ekonomi ger också bättre förutsättningar att satsa på 
exempelvis omsorg och skola vilket även gynnar resurssvaga grupper. Varför är då detta 
problematiskt? Ur ett samhällsperspektiv finns det synliga tecken på att det blir en drag-
kamp om de resurstarka medborgarna i samhället medan de resurssvaga, som också kostar 
samhället och kommunen mera pengar, nekas tillträde. I Dagens Nyheter den 6 december 
2006 kan man exempelvis läsa att ”173 flyktingbarn väntar på bostad”, ”Kommuner ovilli-
ga att ordna permanent boende.” Bara 18 av landets 290 kommuner har tagit på sig att ta 
emot flyktingbarn.121 Ytterst handlar dessa frågor alltså om vilket samhälle vi vill ha och för 
vilka. 
 
Enligt Fairclough har de senaste årtiondenas dramatiska förändringar som kan kopplas till 
de samhällstendenser som vi tidigare diskuterat; konversionalisering av den offentliga dis-
kursen och generaliseringen av dess promotionella funktion, reflexivitet och urbäddning, 
varit djupt alienerande för många.122 Förmågan att motstå förändringarna har försvagats 
genom risken att i stället falla tillbaka på traditionella praktiker och strukturer som brett kri-
tiserats från såväl höger som vänster och som under en längre tid har varit föremål för en 
önskan om förändring. 
 
Horgby för ett liknande resonemang. Enligt honom genomgick den politiska diskursen i 
Linköping en förändring mot ett mer marknadsinriktat språkbruk under 1980-talet. En 
jämlikhetsdiskurs, med socialdemokratiskt ursprung, byttes mot en marknadsdiskurs, initie-
rad av moderaterna. Kommuninvånarna blev kunder, välfärdsbygget i offentlig regi omde-
finierades till service på en marknad med det nya honnörsordet valfrihet. Drivkraften för 
den nya diskursen var de nyliberala vindar som blåste under denna tid. Att den nya diskur-
sen så småningom fick genomslag även på vänsterkanten inom politiken berodde på social-
demokraternas problem med att själva adressera de faktiska problem som fanns i välfärd-
bygget, exempelvis ekonomiska problem till följd av bristande effektivitet inom den offent-
liga förvaltningen, samt den brist på medinflytande över sin närmiljö som även många soci-
aldemokrater uppfattade fanns inbyggt i systemet.123 Detta definierar Fairclough som att 
det finns en frånvaro inom dagens diskursiva praktiker. Problemet är den polarisering som 
existerar mellan de oacceptabla traditionella praktiker, som både Horgby och Fairclough 
beskriver ovan, och lika motbjudande och långtgående marknadiserade nya praktiker. Det 
saknas ett språk som kan skapa förutsättningar för ett alternativ till både traditionella och 
marknadiserade former.124

 
Den marknadiserade diskursen försvårar förverkligandet av diskursiva praktiker som gyn-
nar en mer demokratisk utveckling. Man kan spekulera i vad bättre metoder för praktisk 
                                                 
121 Dagens Nyheter (Nr 333.5, 2006-12-06), s. 9 
122 Fairclough, s. 158 
123 Horgby 
124 Fairclough, s. 164 
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demokratiutövning kan innebära för ett ökat deltagande och ett ökat samhällsengagemang. 
Man kan också fundera över om detta på sikt även skulle kunna ge resultat i ekonomiska 
termer. Men var finns exempel eller undersökningar som visar på positiva effekter av att 
arbeta med att utveckla demokratiska processer? Det är orimligt att begära att en enskild 
kommun ensam ska ta ansvar för en sådan samhällsutveckling. Vart tog Demokratiutred-
ningens slutsatser vägen och vad gör våra politiker för att de ska få reella konsekvenser för 
människors vardag? Det saknas metoder och forskning som visar på alternativa sätt att nå 
ekonomisk tillväxt där inte bara ekonomiska utan också demokratiska värden tas i beakt-
ning. Staten måste aktivt bidra till detta genom att finansiera verksamheter som utvecklar 
det demokratiska samhället. 
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