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The purpose of this thesis was to study a selection of Swedish government agencies 

and their usage of new media to convey information. We thought that the 

relationship between government agencies and the media should be addressed. This 

because of the current transitional period between traditional and new media. We 

have studied five different Swedish government agencies; Swedish Armed Forces, 

Swedish Tax Agency, Swedish National Institute of Public Health, Trafikverket and 

Sida. 

 

We used a qualitive content analysis and analyzed their homepages on the basis of 

six different criteria. In addition to this we studied their presence on external social 

communities and how the government agencies comply with the requirements of 

their communicative efforts. 

 

The study shows that the government agencies’ media usage varies. With the 

homepage as a common ground, the media use of government agencies approaches 

to using new media. It depends on the individual government agency's specific needs 

of providing information. 
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1. Inledning 
Efter att ha sett några gamla avsnitt av tv-programmet Anslagstavlan, blev vi fascinerade av 

hur myndigheter presenterar och för fram sin information i olika medier. Anslagstavlan är ett 

informationsprogram som visats på Sveriges Television sedan mitten på 70-talet. Syftet med 

inslagen är att informera om något eller att påverka människors beteende i viss riktning, 

exempelvis att använda flytväst eller att inte köra bil efter alkoholintag. Vårt första upplägg 

för studieämne var att studera hur dagens avsnitt av Anslagstavlan eventuellt skiljer sig åt 

jämfört med avsnitten från 70-talet. Den idén utvecklades till hur myndigheter använder sig 

av medier för förmedla information. 

Vid sidan av detta funderade vi dessutom på de nya möjligheterna för informationsspridning 

som dykt upp under de senaste åren. I grova drag har informationsspridningen genom 

historien utvecklats från kyrkan till brev och sedermera moderna massmedier. Den senaste 

utvecklingen är att publicera digital information via internet. Detta borde innebära nya 

möjligheter för myndigheterna och vi blev nyfikna på hur det har påverkat deras strategier för 

att förmedla information.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Med den här studien vill vi undersöka hur myndigheterna anpassat sig till de förändringar som 

de nya medierna fört med sig samt hur dessa nyttjas för informationsspridning. 

 

Vår huvudsakliga frågeställning för studien är; 

• Hur använder sig ett urval av svenska myndigheter sig av nya medier för att förmedla 

information? 
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1.2 Om myndigheterna 
Studien omfattar totalt fem svenska myndigheter med olika ansvarsområden. Antalet 

baserades på den givna tidsramen och möjligheterna det gav att belysa de enskilda 

myndigheterna på ett, för studien, tillfredsställande sätt. 

Valet av myndigheter baserades på ambitionen att få en så stor spridning som möjligt gällande 

ansvarsområden i samhället. Då uppsatsens primära syfte är att behandla själva användandet 

av nya medier, är inte den specifika myndigheten det centrala i urvalsprocessen. 

 

1.2.1 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har som uppgift att kunna kvalificera sig i väpnad strid i multinationella 

sammanhang. De bevakar även Sveriges gränser och avvisar den som kränker dem. Det kan 

till exempel handla om ett fartyg till sjöss som kommer in på svenskt territorium utan 

tillstånd. Försvarsmakten ska också stödja samhället vid större kriser, så som stormar, 

skogsbränder och översvämningar. Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter, 

som sorterar under Försvarsdepartementet. Varje år får Försvarsmakten ett regleringsbrev från 

regeringen. Regleringsbrevet berättar vad myndigheten ska göra under året. För att 

Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter tilldelas myndigheten varje år cirka 40 

miljarder kronor. Av dessa pengar går ungefär hälften till förbandsverksamhet och hälften till 

forskning, utveckling och materielsystem. (www.forsvarsmakten.se) 

 

Vi har valt att studera Försvarsmakten främst på grund av dess storlek, med 22 000 anställda. 

Samt på grund av situationen i dagens samhälle, där värnplikten skrotats och myndigheten 

måste hitta nya sätt att rekrytera. Försvarsmaktens kommunikativa arbete går främst ut på att 

informera unga människor angående rekrytering samt information till sina anställda. 

Dessutom redogör de för sina insatser i andra länder.  

 

1.2.2 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som sorterar under finansdepartementet. De 

ansvarar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering 

av bouppteckningar. De utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i 

Sverige samt bevakar statens fordringar. Skatteverket tar emot och granskar deklarationer och 
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hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del av deras kontor sköter även 

folkbokföringsärenden, t.ex. flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden. Antalet 

anställda vid Skatteverket är cirka 10 800 och myndigheten har kontor på ett 100-tal orter i 

landet. (www.skatteverket.se) 

 

Vi har valt att studera Skatteverket med anledning av deras storlek och viktiga del av en 

samhällelig infrastruktur. Skatteverkets kommunikativa arbete går främst ut på att informera 

om förändrade skatteregler och hur ekonomisk redovisning ska genomföras.   

 

1.2.3 Statens folkhälsoinstitut 

Statens folkhälsoinstitut beskriver sina uppgifter som att vara ett nationellt kunskapscentrum 

för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva 

tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena samt hälsovådliga varor. På myndigheten arbetar 

ca 160 personer, den sorterar under socialdepartementet och styrs av regeringen. (www.fhi.se) 

 

Vi har valt att studera Statens folkhälsoinstitut därför att deras uppgifter är nästan uteslutande 

baserat på kommunikation, att nå ut med sin information till det svenska folket. Dessutom är 

det en mindre myndighet, utifrån antal anställda, än de övriga som vi studerar. Statens 

folkhälsoinstituts kommunikativa arbete går främst ut på att informera om hälsorisker och hur 

man kan minimera dessa. Dessutom förespråkar de hälsofrämjande åtgärder.   

 

1.2.4 Trafikverket 

Trafikverket syfte är att bedriva långsiktig planering av transportsystem för vägtrafik, 

järnvägstrafik, samt luft- och sjöfart. De har ca 6 500 anställda och ansvarar även för 

byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket startade den 1 april 

2010 i samband med avvecklandet av Banverket, Vägverket & SIKA och sorterar under 

Näringsdepartementet. Genom att vara en aktiv och kompetent aktör ska de bidra till 

samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. (www.trafikverket.se) 

 



 

 

  8 (49) 

 

Vi har valt att studera Trafikverket är på grund av deras betydande roll i samhället och det 

informationsansvar de har gentemot allmänheten. Trafikverkets kommunikativa arbete går 

främst ut på att informera om trafiksäkerhet och underhållsarbete av väg och järnväg.    

 

1.2.5 Sida 

Enligt Sidas hemsida arbetar myndigheten först och främst med att minska fattigdomen i 

världen med hjälp av bistånd. De beskriver sina tre huvudsakliga uppgifter såsom att: 

 

• på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt utvecklingsarbete 

• genomföra strategierna och hantera insatser 

• delta i Sveriges påverkansarbete och dialog med andra länder och internationella 

organisationer.  

 

Sida samarbetar med totalt 19 andra svenska organisationer däribland Svenska kyrkan, Rädda 

barnen och Världsnaturfonden. De samarbetar även med biståndsmyndigheter i andra länder 

samt med multilaterala organ som FN, EU och Världsbanken. På myndigheten arbetar totalt 

923 personer (per den 31 december 2009) och organisationen består av tre delar: policy, 

operations och management. Myndigheten sorterar under utrikesdepartementet. 

(www.sida.se) 

 

Vi har valt att studera Sida då myndigheten skiljer sig ifrån de övriga på så vis att dess 

kommunikativa arbete syftar till att redogöra för insatser i andra länder än Sverige. De ska på 

ett tydligt sätt redovisa svåra ämnen såsom fattigdomsbekämpning och visa att svenskarnas 

pengar gör nytta. Sidas kommunikativa arbete går främst ut på att informera om hur 

biståndsprojekt fortlöper och resultatet av dessa.   
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2. Teori 
2.1 Teoretisk ansats 
Då vi studerar de utvalda myndigheterna utifrån hur de använder sig av nya medier för att 

förmedla information, är teorin vi brukat centrerad kring dessa två begrepp. Att förklara nya 

medier är nödvändigt, då det är ett begrepp vars innebörd förändras med tiden. Utifrån nutida 

forskning presenteras en innebörd som kan brukas för att analysera vårt resultat.  

För att belysa hur myndigheter förmedlar information har vi kopplat detta till teorier om PR 

och marknadsföring. Vi ser detta som en möjlighet att skapa en relation mellan myndigheten 

och medborgaren.    

 

2.2 Definition av myndighet 
Eriksson (1988) beskriver myndigheter som producenter av mycket skiftande nyttigheter, till 

exempel varor, tjänster, beslut, rådgivning, tillsyn med mera. De är inga egna rättssubjekt, 

utan detta utövas av staten. Myndighetsutövning innebär att statsmakterna med tvingande 

verkan kan bestämma över enskilda och organisationer. Denna bedrivs genom skatter och 

bidragsfinansiering. Eriksson (1988) noterar dock att själva myndighetsbegreppet inte är 

definierat i regeringsformen eller förvaltningslagen och således inte har en fastslagen 

innebörd. Detta bekräftas i en statlig rapport (SOU 2004:23) som fastslår att enligt 

regeringsformens terminologi är samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de 

beslutande församlingarna myndigheter. Alla myndigheter förutom regeringen och 

domstolarna klassas som förvaltningsmyndigheter. Någon närmare definition av vad en 

förvaltningsmyndighet är finns inte i vare sig regeringsformen eller förvaltningslagen.  

 

2.3 Nya medier 
Nya medier är ett brett begrepp som egentligen alltid har funnits, men i olika former. Redan 

grottmålningarna kan ses som en form av nya medier i jämförelse med dåtidens 

kommunikationsmedel. Vår definition av nya medier uppkom under den senare delen av 00-

talet för att beskriva sammanslagningen mellan våra traditionella medier, så som teve, radio 

och tidningar med Internet. Det finns inga egentliga riktlinjer om vad som kännetecknar våra 



 

 

  10 (49) 

nya medier, mer än just interaktivitet och kontakten med Internet. 

 

Vi anser dock att den största skillnaden mellan de traditionella medierna och de nya är 

möjligheten till ett dynamiskt medieinnehåll med realtidsfeedback mellan avsändare och 

mottagare på ett sätt som inte tidigare var möjligt. 

 

2.3.1 Kategorisering av nya medier 
Under de senaste åren har det spekulerats i om de nya medierna kommer att dominera 

mediemarknaden och helt ta över de traditionella mediernas roll i samhället. McQuail (2010) 

skriver däremot om hur de nya medierna behöver de traditionella för att överleva. Han menar 

att de traditionella medierna, som TV och press, utvecklas i takt med att de nya medierna 

breder ut sig. (McQuail, 2010) Vidare skriver McQuail (2010) att det finns svårigheter med 

att särskilja nya medier och så kallad ny media. För att definiera användandet av de nya 

medierna tar han hjälp av fem kategorier: 

 

• Interpersonal communication media. Kommunikation där innehållet är mer privat, 

flyktigt och ospecifikt. Att starta och hålla igång diskussioner eller relationer mellan 

människor är viktigare än informationen som meddelas. Till sådana här sociala medier 

räknas till exempel Facebook och Twitter. 

• Interactive play media. Innehåll som kan styras, förändras eller påverkas av 

mottagaren. Ses oftast i dator- eller tevespel, där tanken är att förmedla något slags 

budskap. Sådant här interaktivt medieinnehåll saknar motstycke i de traditionella 

medierna och går egentligen inte att jämföra med gammelmedier, även om de 

använder liknande teknologier. Till exempel hade TV4 en serie barnprogram under 

90-talet, där barnen själva kunde ringa in och styra handlingen i ett tevespel med av 

knappsatsen på sin telefon. 

• Information search media. En stor kategori där Internet är det dominerande exemplet. 

Information och data som är tillgänglig för alla, oavsett vart i världen man befinner 

sig. Ett av besvären för den här kategorin är så klart den eventuella avsaknaden av 

verktygen för att kunna erhålla informationen. Datorer och internet är, trots en rapid 

utveckling, fortfarande inte speciellt utbrett i den tredje världen. Dessutom bidrar 

mängden information till problem när det gäller att bestämma sanningen i texter.  
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• Collective participation media. Den här kategorin beskriver verktyg för att dela med 

sig av information, idéer och erfarenheter. Exempelvis Wikipedia, ett 

flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med öppet innehåll som ständigt fylls på och 

utvecklas av sina användare. (McQuail, 2010) 

 

Den största och viktigaste skillnaden att belysa mellan de nya och traditionella medierna är 

interaktiviteten. Främst hur användare kan diskutera och kontrollera medieinnehåll genom 

sina sociala nätverk. (McQuail, 2010)  

 

2.3.2 Web 2.0 

I den här uppsatsen kommer vi lägga stor fokus runt innehållet på myndigheternas 

webbplatser och tycker därför det är extra viktigt att belysa Internets betydelse i de nya 

medierna. Det är drygt 20 år sedan den första surfbara webben såg dagens ljus (Internet som 

nätverk är däremot avsevärt äldre) och mycket har hänt sedan dess. Under årens lopp har de 

tekniska framsteg som gjorts öppnat upp för nya möjligheter att göra kvalitativa produktioner 

på Internet. 

 

Begreppet ‘Web 2.0’ myntades i mitten av 00-talet och innebär att användarna själva ska 

kunna bidra till innehåll på Internet. Samtidigt som det blivit en plats där individer och företag 

enkelt kan ladda upp material och sprida det, har Internet även blivit ett mål för de som vill 

exploatera dessa interaktiva tjänster som bygger på tillit. (Hanson, 2007)  

Ada (2010) konkretiserar skillnaderna mellan den traditionella och nya webben i sin artikel 

Effects of Web 2.0 on Journalism: 

 

• Web 1.0 was about reading, Web 2.0 is about writing. 

• Web 1.0 was about companies, Web 2.0 is about communities. 

• Web 1.0 was about owning, Web 2.0 is about sharing. (Ada, 2010) 

 

Ett typexempel på web 2.0 är att användarna kooperativt skapar, ändrar och tar bort artiklar. 

Detta medför att man i sitt sökande efter information på webbplatser som Wikipedia, måste se 

allting med ett kritiskt öga. Det är svårt att få rätt bild av verkligheter som finns på Internet, 

när de visas i fler skeenden än det som visas inom stora medier (Hanson, 2007, s 74). 
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2.4 PR och Marknadsföring 
Cutlip, Center & Broom (2000) definierar public relations såsom att ”public relations is the 

manegement function that establishes and maintains mutually beneficial relationships 

between an organization and the public om whom its success or failure depends” (Cutlip, 

Center & Broom, 2000, s. 6). Från att inledningsvis ha verkat som envägskommunikation, 

såsom propaganda, har PR under 1900-talets andra hälft kommit att ses som 

tvåvägskommunikation. Denna handlar om att bygga upp en relation med sin publik och inte 

enbart föra fram ett budskap. Cutlip, Center & Broom (2000) skriver vidare om att 

myndigheter måste, rent darwinistiskt, kunna anpassa och justera sig till de förändringar som 

sker i världen och samhället. I detta fall utifrån de nya möjligheter och eventuella problem 

som de nya mediernas inträde innebär. 

 

Begreppet PR ligger inte långt ifrån marknadsföringsbegreppet, Cutlip, Center & Broom 

(2000) skriver att somliga säger att det inte är någon skillnad alls. Vi kommer därför att ta upp 

båda begreppen, men tala om marknadsföring främst utifrån ett icke-kommersiellt perspektiv.   

Sargeant (1999) väljer att definiera marknadsföring såsom” the management process 

responsible for identifying, anticipating and satisfying consumer requirements profitably” 

(Sargeant, 1999, s. 9). Som en alternativ definition, dock med gemensamma drag, tar han upp 

Kotler och Fox (1987) syn på marknadsföring. ”Marketing is the analysis, planning, 

implementation and control of carefully formulated programs designed to bring about 

voluntary exchanges of values with target markets for the purpose of achieving organisational 

objectives. It relies heavily of the target markets needs and desires and on using effective 

pricing communication and distribution to inform, motivate and service the markets.” 

(Sargeant, 1999, s. 10). Hyrenius (1979) redogör för en mer konkret syn på detta. Han skriver 

att det avser de ”aktiviteter som är inriktade på att möjliggöra och genomföra frivilliga byten 

av nyttigheter” (Hyrenius, 1979, s. 11). Han målar upp ett gap mellan skapandet av 

nyttigheter och bruket av nyttigheter som behöver överbryggas. Eriksson (1988) lägger till att 

marknadsföringen berör materiella (till exempel varor) och immateriella (till exempel 

information) flöden. I praktiken för det sig ofta om att ”omforma organisationens erbjudanden 

(produktutveckling), skapa budskap till kunderna (marknadskommunikation), avgöra kundens 

uppoffring (prissättning) samt göra erbjudandena tillgängliga på marknaden (distribution).” 

(Eriksson, 1988, s. 21). 
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2.4.1 Icke-kommersiell marknadsföring 
 Detta synsätt är enkelt att applicera på kommersiell marknadsföring, som ledet mellan att ett 

företag tillverkar en produkt som i sin tur inbringar inkomst. Sedan kan 

marknadsföringsåtgärderna direkt avläsas i vinsten. För en icke-kommersiell organisation 

eller myndighet är det desto svårare. Hyrenius (1979) skriver att ”huvuddelen av den 

kommersiella marknadsföringen kan ses som framgångsrik om 10 % av populationen blev 

motiverade att agera. Sociala myndigheters verksamhet, såsom folkhälsokampanjer, kan 

arbeta mot ett mål på 40, 80 eller 90 % av befolkningen. Marknadsförare av konsumentvaror 

kan nöja sig med att nå de mest tillgängliga, de mest troliga kunderna. Sociala myndigheter 

måste ofta försöka nå de minst tillgängliga, minst troliga kunderna. Exempelvis måste de 

flesta hälsokampanjer riktas mot de personer som är minst kunniga om och minst intresserade 

av preventiva åtgärder” (Hyrenius, 1979, s. 9). Clark & Mount (2000) tillägger att 

nyttomaximeringen inom kommersiell marknadsföring är inriktad på individen, medan icke-

kommersiell marknadsföring är inriktad på samhället.  

 Dessutom drivs inte de flesta myndigheter med ett vinstsyfte, även om det förekommer. De 

är istället skattefinansierade. Ändå har de flesta myndigheterna nytta av detta skriver Sargeant 

(1999). Han förklarar att marknadsföring kan användas för att i högre utsträckning 

tillfredsställa medborgarna, inbringa resurser samt förstärka myndighetens nödvändighet och 

särprägel. (Sargeant, 1999).  

 

2.4.2 Marknadsföring i nya medier 
Scott (2010) skriver om det nya klimatet i vilket marknadsföringen verkar. Han framhäver 

internet som den nya plattformen för marknadsföring och ser det som ett bekymmer att många 

fortfarande använder sig av ”den gamla sortens” marknadsföring, såsom annonsering i 

tidningar eller att direkt försöka överföra dessa metoder på internet. Han ser exempelvis 

annonsering i medier som bortslösade resurser och kritiserar envägskommunikationen mellan 

sändare och mottagare. ”The Web is different, instead of one-way interruption, Web 

marketing is about delivering useful content at just the precise moment that a buyer needs it.” 

(Scott, 2010, s. 7).  ”The Internet has made public relation public again, after years of almost 

exclusive focus on media. Blogs, online news releases, and other forms of web content let 

organizations communicate directly with buyers” (Scott, 2010, s. 11). Slutsatsen är att man 

måste ignorera äldre regler för marknadsföring och PR, för att dra nytta av Internets kraft, 

vilket kan göras på olika sätt.  



 

 

  14 (49) 

Först har vi pressmeddelanden som enligt Scott (2010) inte längre ska gå omvägen via medier 

utan tala direkt till de avsedda, han vill ta bort mellanledet. Till att börja med föreslår han ett 

namnbyte från ”pressmeddelande” till ”nyhetsmeddelande” för att inte exkludera människor. 

Han förklarar att man ska skicka ut fler nyheter än tidigare samt att dessa ska vara optimerade 

för sökmotorer, med andra ord lätta att hitta (Scott, 2010, s. 87). 

En andra nyhet som internet för med sig inom marknadsföring är forum-verksamheten, vilken 

medför en direktkommunikation, en tvåvägskommunikation, mellan sändare och mottagare. 

Detta nyttas bland annat inom de sociala nätverkstjänsterna, såsom Facebook, Twitter, 

LinkedIn och Myspace. Scott (2010) förklarar att en lyckad närvaro där kräver aktivt 

deltagande och tillgänglighet.   

Slutligen har vi hemsidorna, vilka kommer att studeras mer ingående i denna studie. Dessa 

kan ses som knytpunkter för alla de tidigare nämnda marknadsföringsformerna och 

därigenom centrala i syftet att nå ut med information och sammanställa denna på ett och 

samma ställe. Scott (2010) tar upp ett exempel som rör miljöorganisationen The Natural 

Resources Defence Council. De förmedlar, via hemsidan, sitt budskap med hjälp av ljud, film, 

text och uppmanar andra att bidra. Detta är intressant då det inte är ett företag som vill nå ut 

till sina köpare, utan snarare förmedla ett budskap. Det kan liknas vid den 

samhällsinformation som många myndigheter vill sprida, måhända om massvaccinering, nya 

trafikreformer eller avskaffande av 50-öringar. Så hur går de då till väga för att få 

medborgarna att hitta dit.      

 

2.4.3 Myndigheters marknadsföring i nya medier 
Teerling och Pieterson (2009) skriver om just detta. De förklarar att av rent kostnadseffektiva 

skäl vill myndigheter helst använda sig av elektroniska kanaler för information till 

medborgarna. Däremot, förklarar artikelförfattarna, har medborgarna fortsatt att använda sig 

av och förlita sig på mer traditionella kanaler för sina behov. Detta tror de beror på främst tre 

orsaker. Som första orsak citeras Daft & Engels (1986) Media richness theory. Denna går ut 

på att olika slags kommunikation kräver olika slags kanaler (eller medier) för att förmedla 

den. Teorin säger att kommunikation är som mest effektiv och lämplig om den förmedlas via 

ett så kallat ”rikt” medium (exempelvis ansikte mot ansikte) jämfört med ett ”fattigt” medium 

(exempelvis e-mail). Som andra orsak tror de att många myndigheters elektroniska kanaler 

inte uppfyller medborgarnas förväntningar och behov. De finner inte vad de letar efter eller 

känner inte ens till att möjligheten finns. Och som tredje orsak blir medborgarna ofta guidade 
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till sin kanal av andra orsaker, såsom lätthanterlighet, vanor och känslor. De har funnit att det 

främst finns fyra instrument som myndigheter kan använda sig av för att påverka detta val. 

Först har vi kommunikationsinstrumentet, utbytet av information från regering till 

medborgare via en viss kanal. Sedan har vi laginstrumentet, att styra via lagar vilken kanal 

som kan användas. För de tredje har vi det ekonomiska instrumentet, vilken kanal som är 

billigast. Slutligen ha vi serviceinstrumentet, helt enkelt erbjuda vad medborgarna yrkar. 

Teerling och Pieterson (2009) kommer så fram till slutsatsen att det finns främst tre sätt för 

myndigheterna att locka över medborgarna till de digitala kanalerna. Dessa är att ha en 

välfungerande och välutvecklad Web-service, att skapa en ökad medvetenhet om 

internettjänsterna samt att erbjuda ett mervärde i jämförelse med de mer traditionella 

kanalerna (Teerling & Pieterson, 2009, s. 105). 
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3. Metod 
3.1 Vår metod 
Vår huvudsakliga metod kommer att bestå av att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

undersöka hur de valda myndigheterna kommunicerar via sina hemsidor. Downe-Wamboldt 

(1992) skriver att med innehållsanalys åsyftas en metod som på ett systematiskt vis erbjuder 

möjligheten att analysera skriven, bildlig eller muntlig data för att beskriva specifika 

fenomen. Inledningsvis berörde den enbart det manifesta innehållet i exempelvis en text, 

vilket förklaras av Nilsson (2010) som det som klart går att utläsa ut texten och är tillgängligt 

för alla iakttagare. Detta kallas vanligen för kvantitativ innehållsanalys. Till skillnad från detta 

berör den kvalitativa innehållsanalysen, vilken vi kommer att nyttja, textens latenta innehåll. 

Med det menar Graneheim & Lundman (2003) en tolkning av textens underliggande mening - 

tolkningsnivån och abstraktionsnivån är alltså djupare. Krippendorff (2004) skriver vidare att 

utövare av kvalitativ innehållsanalys arbetar efter den hermeneutiska cirkeln, där tidigare 

texter rekontextualiseras till dess att en accepterad tolkning är uppnådd. Då de analytiska 

stegen är flera än i en kvantitativ innehållsanalys bör ett färre antal studeras. Vidare skriver 

han att metoden kan nyttjas inom flera olika vetenskapliga områden och anpassas till 

specifika studier. I vårt fall ser vi den som en bra metod för att hermeneutiskt analysera en 

begränsad textmängd (myndigheternas hemsidor) för att beskriva ett visst fenomen 

(myndigheternas kommunikativa arbete).  

 

Vi kommer även i vår kvalitativa innehållsanalys att studera relationer, ett begrepp som är 

högst relevant. Myndigheter vill gärna upprätta en relation, nå ut med sitt budskap, påverka 

och få respons. Speciellt i de nya och sociala medier som vi kommer att undersöka, finns 

utökade möjligheter till att såväl interagera som att upprätta en relation.  

Någonting annat relevant är språkhandlingar, om det exempelvis förekommer frågor, 

uppmaningar och erbjudanden. Om en myndighet ska driva igenom någon ny reform eller nå 

ut med ett särskilt budskap, hur uttrycks det direkt i texten och kanaliseras genom sitt 

medium. Dessa frågor samt de tidigare nämnda kommer att vara centrala i vår studie. (Ledin 

& Moberg, 2010) 

 

Fogde (2010) skriver att den visuella kommunikationens roll i samhället har ökat under de 

senaste decennierna och även studiet av denna. Det centrala i studierna går ut på att kritiskt 
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studera vilka bilder, eller representationer, som kommer till uttryck i de texter som omger oss. 

Detta är någonting som kan nyttjas i vår uppsats, hur olika myndigheter framställer sig själva 

exempelvis genom hur de väljer att visualisera sig på sin hemsida. 

Förutom att studera bilder är förekomsten av filmer på hemsidorna även relevant för oss, 

exempelvis hur en myndighet använder sig av Youtube. Det finns det ett flertal sätt att angripa 

en film (Jernudd 2010). Man kan studera hur berättartekniker nyttjas på ett effektivt vis för att 

fånga publiken. Även det stilistiska systemet är intressant att studera, vilka filmtekniska grepp 

som används och hur de används.  

 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

Vi kommer att studera hemsidorna utifrån vissa utvalda kriterier som tillsammans skapar en 

helhetsbild av myndighetens kommunikativa arbete. Vi har själva utarbetat dessa kriterier för 

att på bästa vis anknyta till vår studie. Således är vi medvetna om vad som lämnas ute och inte 

studeras. Vi kommer att studera följande aspekter av myndigheternas informativa arbete: 

 

• Nyheter – Vi kommer att studera hur myndigheterna publicerar nyheter rörande deras 

verksamhet på deras hemsidor. Med nyheter menar vi både pressmeddelanden samt 

information riktad direkt till medborgarna. Vi kommer att studera hur många nyheter 

som publiceras på ett år. Intervallet vi har valt är 22/11-09 – 22/11-10, detta på grund 

av studiens inledning och uppstart. Om nyhetsflödet uppdateras ofta och hur det 

presenteras för läsarna. 

• Bilder – Hur de valda myndigheterna använder sig av bilder för att presentera sig 

själva. Fyller bilderna någon funktion utöver att vara rent estetiska och används bilder 

för att förstärka budskap. Med bilder menar vi förutom fotografier även statistisk 

framställning, såsom tabeller och diagram. 

• Filmer – Hur de valda myndigheterna använder sig av filmer för att presentera sig 

själva och leta efter mönster i filmernas upplägg. Vi kommer enbart att studera filmer 

som finns att tillgå gratis via webben och om en myndighets utbud är alltför stort 

kommer vi att dra slutsatser utifrån ett slumpvist urval. Dessutom kommer vi att se om 

myndigheten är verksam på Youtube.  

• Sociala nätverkstjänster – Om och i så fall hur myndigheterna använder sig av de två 

största sociala nätverkstjänsterna, Facebook och Twitter. Finns det länkar från 
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myndigheternas hemsida till dessa och är myndigheten aktiv i konversationen med 

användarna. 

• Layout och användarvänlighet – Hur hemsidans grafiska utseende är utformat samt 

enkelheten i att hitta det man söker efter och navigera i hemsidans olika sektioner. 

Tillhandahåller myndigheten sitt material för nedladdning och i så fall i hur stor 

utsträckning. Dessutom ska vi studera om det är möjligt att ta del av innehållet även på 

andra språk samt om man har olika funktionsnedsättningar. 

• Interaktion – Om och i så fall hur hemsidornas besökare kan göra sina röster hörda 

eller påverka myndigheterna. Både direkt genom kommentatorsfält och indirekt 

genom till exempel färdiga epost-formulär. Vi kommer även att kika på om 

myndigheten tillhandahåller spel eller liknande som kräver input från användaren. 

  

3.2 Metodkritik 
Vi har medvetet begränsat vårt material, både när det gäller antalet myndigheter och de 

studerade delarna av deras kommunikativa arbete. Man skulle även kunna använt andra 

metoder än den vi har valt. Exempelvis intervjuer skulle även kunna nyttjats för information, 

men på grund av studiens utformning har vi valt att begränsa antalet metoder. Vi kommer i 

den här studien inte att göra några djupare bild- och filmanalyser, utan försöka hålla en 

grundläggande nivå på arbetet. Med analyserna kommer vi främst att försöka visa 

myndigheternas kommunikation snarare än hur filmen eller bilden i sig är konstruerad. 

Vi vill också vara tydliga med att detta ska ses som en preliminär och inledande studie till ett 

väldigt omfattande område, som i sin absoluta helhet inte kommer kunna täckas av bara den 

här studien. 
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4. Resultat 
4.1 Försvarsmakten 

4.1.1 Nyheter 

 
Fig 1. Cirkeldiagram över nyhetsuppdelningen på forsvarsmakten.se. 

 

Försvarsmakten har i den valda tidsintervallen publicerat 1203 nyheter på sin webbplats. 

Detta ger ett snitt på 100,25 nyheter i månaden och 3,23 nyheter om dagen. De flesta nyheter 

berör Försvarsmaktens verksamhet i sina förband, skolor och huvudledning. 

Nyhetsuppdateringen sköts på ett nästintill föredömligt sätt, myndigheten lägger ofta upp ny 

information, uppdelat i olika kategorier för att underlätta för användaren. De riktar sig främst 

till anställda inom Försvarsmakten eller personer med intresse för det militära med sina 

nyheter. Detta märks framför allt i myndighetens språkanvändning. Korta och sakliga 

meningar som trots sin storlek är fyllda med kompaninummer och annan, för utomstående, 

svår fakta. Det korta, sakliga och opersonliga språket kan motiveras med webbanpassning och 

hur man uttrycker sig inom den militära diskursen. En myndighets avsändarroll är ganska 

diffus, vilket kan förklara det sakliga och opersonliga tilltalet.  

 

Det finns även en avdelning som lägger upp pressmeddelanden. De består av ett urval av 

redan publicerade nyheter som enligt Försvarsmakten skulle kunna vara av intresse för 

pressen.  



 

 

  20 (49) 

 4.1.2 Bilder 

Försvarsmakten använder sig i stor utsträckning av bilder på sin webbplats. Av vår studie har 

vi kommit fram till att myndigheten i de flesta avseenden använder bilder för att förmedla 

känslor, bland annat nationalism och auktoritet. Detta genom ett bildspråk med 

återkommande symboler såsom flaggor, vapen och miljöer. Detta berör främst bilder som i 

första hand bidrar till webbplatsens layout än de som är tagna i samband med exempelvis 

nyhetstexter. Dessa har i högre utsträckning en anknytning till den specifika textens innehåll, 

för att komplettera eller visualisera denna. Det relativt stora utbudet av nyhetsrelaterade bilder 

lockar till vidare läsning och bidrar till webbplatsens vitalitet. 

 

4.1.3 Filmer 
Försvarsmakten har på sin webbplats en dedikerad mediespelare för sina 107 filmklipp. 

Arkivet sträcker sig tillbaks till 21 november 2007. Till varje filmklipp finns en kort 

beskrivning om vad klippet handlar om. Användaren har också möjlighet att ladda hem 

filmerna direkt från webbplatsen i ett mpeg2-format. Försvarsmakten har ett speciellt förband, 

Combat Camera, som ansvarar för dokumentering av verksamheten genom både film- och 

stillbildsfotografering. Enligt Försvarsmaktens beskrivning är förbandets syfte att ge ett 

underlag för chefer att utvärdera och få en visuell uppfattning inför beslut. I videospelaren 

finns det en överrepresentation av verksamhetsklipp, där tittaren får följa med i 

Försvarsmaktens vardagliga arbete både i Sverige och utomlands. Förutom detta finns det 

även inspelade presskonferenser, hemma hos-reportage hos soldater och nyhetsliknande klipp.  

 

Filmerna redogör tydligt för deras verksamhet, vare sig det rör sig om operationer i 

Afghanistan eller övningar på Gotland. Detta förmedlas oftast genom intervjuer med anställda 

inom Försvarsmakten, alternativt med en speakerröst. De är oftast pedagogiskt upplagda med 

tydliga förklaringar om verksamheten, även om det ibland blir för mycket intern jargong. De 

anställda framställs nästan uteslutande som tuffa och kompetenta aktörer, vilket ibland kan ge 

ett stereotypt intryck. De är alltid på plats och använder alltid sitt egna material. Miljöerna 

framställs som storslagna med exotiska landskap och pampiga fordon. Som kontrast till detta 

skildras även soldaternas vardagsliv, i mer jordnära miljöer. Musiken är nästan uteslutande 

anpassad för de miljöer som filmerna utspelar sig i. Om en insats i Afghanistan skildras är vill 

de förmedla en ”exotisk” känsla med musiken. Miljöljud används frekvent, men nästan 
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uteslutande på vapen och stridsfordon. Ljudet är dock av varierande kvalité och i 

intervjusammanhang märks bristerna tydligast.      

 

Försvarsmakten har även en egen youtubekanal med 69 filmer uppladdade. Den äldsta filmen 

är daterad den 29 april 2009. Kanalen har hittills ca 275 000 visningar och ca 2000 

prenumeranter, vilket kan anses som en ganska hög siffra. Kommentatorsfältet är väl utnyttjat 

och myndighetens svarsfrekvens är hög.   

 

4.1.4 Sociala nätverkstjänster 
Försvarsmakten använder sig av både Facebook och Twitter. På sin Facebooksida kan 

användarna själva ställa frågor till myndigheten i en tvåvägskommunikation. Svarsfrekvensen 

från myndighetspersonalen är ganska hög. Informationsflödet är väl uppdaterat och 

användningen är hög bland facebooksidans drygt 6000 medlemmar. Sidan har ett utvecklat 

fliksystem, där man kategoriserat informationen som man vill nå ut med. Där kan man bland 

annat läsa om myndighetens verksamhet, hur rekrytering går till, få svar på viktiga frågor 

samt se bilder från diverse evenemang. De använder även facebook för att marknadsföra 

aktuella händelser. Det är tydligt att myndigheten engagerat sig i facebooksidan utseende och 

innehåll. Bland annat med många iögonfallande ”digitala affischer” med interaktivt material 

och länkar till deras webbplats. En brist från myndighetens sida är att de saknar en länk från 

sin hemsida till sin facebooksida, vilket kanske leder till färre användare uppmärksammar 

facebooksidans existens. 

 

Myndigheten brukar även Twitter. Dock är det inte själva myndigheten som står som 

avsändare utan deras informationsdirektör som för Försvarsmaktens talan. Verksamheten här 

är inte lika utbredd som på Facebook, men den uppdateras ändå relativt frekvent med 

information och tips med försvarsrelaterad läsning även utanför webbplatsen. De har 103 

användare som följer aktiviteten på kontot. Vi har även hittat ett annat twitterkonto knutet till 

själva myndigheten, men det verkar inaktivt så vi har inte studerat det närmare.   

 

 

4.1.5 Layout och användarvänlighet 
Försvarsmakten har en enhetlig och enkel layout med ett modernt stuk. Primärfärgen är svart, 

vilket ger ett hårt intryck och förmedlar en stämning till besökaren. Man har även valt att på 
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förstasidan använda sig av ett flertal bildspel, där innehållet är tänkt att agera som ”teasers” 

till det, just då, mest viktiga materialet på hemsidan. De har tydliga rubriker som delar in 

hemsidan i olika sektioner och gör den lättnavigerad. Detta mycket tack vare den frikostiga 

användningen av länkar som transporterar användarna mellan de olika rubrikerna. Eftersom 

Försvarsmakten är en myndighet är det en självklarhet att allmänheten ska ha tillgång till 

deras handlingar och dokument. Detta har de löst genom att enkelt visa relaterade PDF-

dokument i en sidospalt, beroende på vilken sektion man besöker. 

Vi upptäckte dock att det vid nyhetssökning inte går att se alla nyheter i ett flöde som är äldre 

än en månad. Man tvingas istället söka i särskilda kategorier och veta exakt vad man är ute 

efter, eller helt enkelt leta för hand.   

 

4.1.6 Interaktion 
På Försvarsmaktens webbplats finns det möjlighet att dela med sig av alla artiklar och filmer 

till sina vänner i de sociala nätverken, vilket öppnar för diskussion om den delade artikeln. 

Försvarsmakten har även utvecklat en applikation för Apples iPhone. Med denna kan du som 

användare se om du är lämpad för en officerstjänst. Genom en rad olika praktiska tester 

prövas din logiska kapacitet och efter genomförandet kan du dela och jämföra ditt resultat 

med dina vänner på Facebook. I applikationen kan du även ta del av precis samma 

nyhetsflöde som återfinns på webbplatsen och få information om när nästa rekryteringsperiod 

börjar. I samband med iphoneapplikationen har Försvarsmakten även utvecklat fem stycken 

liknande tester på webben; specialofficerstest, officerstest, soldat/sjömanstest, 

personlighetstest och tjänsteprofilstest. I stället för att lägga dem under sin vanliga domän har 

de valt att använda adressen www.officer.nu. I de olika testerna får användaren interagera 

med hjälp av sitt tangentbord och mus för att ta sig igenom testernas olika moment. 

Användaren guidas genom testerna av en fiktiv officer som beskriver och redogör för varje 

steg. Vi tror att de här testerna är tänkta att agera som morot för de som funderat på en karriär 

inom det militära. En slags nysatsning och kontrast till de gamla informationsbroschyrerna. 
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4.2 Skatteverket 

4.2.1 Nyheter 

 
Fig 2. Cirkeldiagram över nyhetsuppdelningen på skatteverket.se. 

 

Skatteverket har inom den valda tidsintervallen publicerat 615 nyheter på sin webbplats. Detta 

ger ett snitt på 51,25 nyheter i månaden och 1,65 nyheter om dagen. De flesta nyheter berör 

rättsinformation, det vill säga lagändringar och händelser i de högre rättsinstanserna, till 

exempel i kammarrätten. Som siffrorna visar är nyhetsuppdateringen på Skatteverkets 

hemsida är hög. Dessutom använder de sig av kategorier för att dela in nyheterna, vilket är 

bra. 

Sättet de förmedlar och skriver sina nyheter på kan ibland liknas vid det format man ser i 

vanliga dagstidningar. En kort ingress följt av brödtext innehållande några citat för att få liv i 

texten. Skatteverket använder gärna statistik i sina nyheter som komplement till den skrivna 

texten. När det gäller rättsinformationen känns den aningen malplacerad, då den byråkratiska 

nivån är alldeles för hög för den vanliga användaren och läsaren. Texterna är som hämtade ur 

rättshandlingar och har tillhörande målsnummer. De erbjuder även länkar för nedladdning av 

nyligen utgivna broschyrer, vilket är bra.  Myndigheten har även en separat avdelning för 

pressen på sin webbplats. De har en uppdelning i regionala och riksnyheter, vilket underlättar 

för journalisten.  
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4.2.2 Bilder 

Skatteverket använder sig i stort sett bara av bilder på framsidorna av deras huvudkategorier. 

Bilderna är årstidsanpassade och byter motiv med årstidernas gång. Vid tiden av studien 

föreställer bilderna är löv och andra höstrelaterade objekt i naturmiljö, till exempel en korg 

fylld med svamp. Vad som mer är gemensamt för bilderna är att de alla är extrema närbilder 

med kort skärpedjup, det vill säga med utsuddade bakgrunder. Förutom den lite bredare 

bilden på startsidan håller alla andra bilder identiska mått. Ovanpå alla bilder ligger texter 

som relaterar till innehållet på den valda kategorisidan. I ett fåtal fall använder sig 

Skatteverket av grafik för att illustrera sin information eller tjänster. Bland annat finns det en 

kalender där användaren kan se viktiga datum angående skattefrågor. Vi har uppmärksammat 

att Skatteverket i större uträckning använder sig av bilder och grafik i sina nedladdningsbara 

broschyrer än vad som visas på webbplatsen. Dessa bilder är nästan uteslutande av informativ 

karaktär, exempelvis hur ett id-kort ser ut. Under sin pressektion tillhandahåller Skatteverket 

ett bildarkiv som innehåller bilder på personal och generella bilder med skatteanknytning. 

Dessa är fria för journalister att använda, förutsatt att de nämner fotografens namn i samband 

med bilden. 

 

4.2.3 Filmer 
Vi har inte hittat så många filmer varken på Skatteverkets webbplats, efter en genomgång 

hittade vi enbart två stycken filmer, förutom hjälpmateriell för hörselskadade i form av 

teckenspråksfilmer som förklarar innehållet på webbplatsen. På Youtube har myndigheten 

inte lagt ut några filmer alls, det enda vi hittade där var filmer om Skatteverket som andra 

användare laddat upp. De två filmerna är tydligt skapade utifrån ett informativt syfte, i detta 

fall att lära användarna hur man gör skatteavdrag för ROT-arbete. Detta förmedlas i det ena 

fallet i from av en genomgång i hur man fyller i en blankett. I den andra filmen ställs frågor 

till en representant från Skatteverket rörande ROT-arbete. Ljudet och bilden är av acceptabel 

kvalitet i de båda filmerna.       

 

4.2.4 Sociala nätverkstjänster 
Skatteverket har en twittersida som är låst för utomstående med skyddade inlägg. Vi kan 

alltså inte se vad de skriver där. Med anledning av att kontot inte har några användare, verkar 
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det inte som att kontot någonsin varit i bruk alternativt är under en uppstartsprocess och 

kommer att tas i bruk framöver.  

Myndigheten förekommer inte på Facebook, mer än i omnämnande av andra användare. De 

har alltså ingen egen facebooksida.  

  

4.2.5 Layout och användarvänlighet 
Skatteverket har en webbplats som harmonierar med deras verksamhet. Färgvalet är tydligt 

och har sitt ursprung ur myndighetens blå och gula logotyp. Som besökare möts man av vad 

som kan förväntas av en myndighet med detta ansvarsområde. Man har valt ett minimalistiskt 

bruk av bilder och i stället fokuserat på användandet av olika länkar. Webbplatsens 

huvudsakliga navigation består av ett fliksystem som delar in innehållet i flera 

underkategorier. Användarvänligheten är väldigt hög. Besökaren kan få webbplatsen uppläst i 

ljud eller teckenspråk, öka textstorleken på hela hemsidan samt få den översatt på en rad olika 

språk. Skatteverket har vid ett flertal tillfällen mottagit pris för sina e-tjänster, bland annat 

självdeklaration och nedladdning av hela blankettutbudet. Vi har i den här studien själva testat 

detta och kan konstatera att Skatteverkets e-tjänster fungerar föredömligt, både ur ett tekniskt 

och användarvänligt perspektiv. Myndigheten har uppenbarligen haft i åtanke att under 

webbplatsens designprocess göra e-tjänsterna så lättillgängliga och iögonfallande som 

möjligt. Vi upptäckte dock att det vid nyhetssökning inte går att söka fram artiklar eller 

sektioner med hjälp av specifika nyckelord eller fraser. Detta fungerar endast på dokument, 

dock går det att få fram artiklar med hjälp av deras rubriker. 

 

4.2.6 Interaktion 
På Skatteverkets webbplats kan man dela med sig av innehållet till sina vänner i de sociala 

nätverken. Myndigheten har en väl utbyggd kontaktsektion på webbplatsen, där användarna 

enkelt kan ställa sina frågor. De kan använda sig av epost-formulär och dessa är kopplade till 

olika ämnesområden på ett tydligt vis.  
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4.3 Statens Folkhälsoinstitut 

4.3.1 Nyheter 

 
Fig 4. Cirkeldiagram över nyhetsuppdelningen på fhi.se. 

 

Under den valda tidsperioden har Statens folkhälsoinstitut publicerat 224 nyheter på sin 

webbplats. Med nyheter menar vi alla artiklar som publicerats digitalt på webbplatsen, med 

undantag för generaldirektörens blogg. 224 nyheter genererar alltså i 18,67 nyheter i månaden 

och 0,60 nyheter om dagen. Som diagrammet ovan visar så består den större delen av 

myndighetens kommunikation utåt av nyheter. Med myndighetens storlek i åtanke ligger 

nyhetsuppdateringen på en acceptabel nivå.  

 

Myndigheten förmedlar nyheterna på ett sätt som förväntas av dem. De använder sig av 

mycket siffror, fakta och statistik för att belägga sina påståenden. Formatet kan liknas vid det 

man ser i vanliga dagstidningar, det vill säga en kort ingress följt av en brödtext uppdelat i 

stycken. Statens folkhälsoinstitut använder sig av språkhandlingar i sina texter, i form av en 

uppmanande ton.  Språkvalet kan i vissa artiklar uppfattas som stelt och opersonligt, men 

fungerar i myndighetssammanhanget. 
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4.3.2 Bilder 
Statens folkhälsoinstitut använder sig i viss utsträckning av bilder. Merparten av bilderna 

föreställer människor i olika situationer och förmedlar en känsla av välmående. De flesta 

bilder känns opersonliga och är hämtade från en internationell bildbank. Det första man möts 

av på hemsidan är headerbilden som föreställer springande barnsben på en lövtäckt gräsyta. 

Bilden är suddig och har ingen uppenbar fokuspunkt, även om den är tänkt att ligga på de 

springande benen. 

 

I sitt informationsflöde har Statens folkhälsoinstitut valt att visa små bilder relaterade till 

nyheter, men dessa återfinns inte när man klickar sig vidare till själva nyheten. De nyheter 

med relaterade bilder lockar mer till vidare läsning än de utan. Myndigheten har lagt ut 

publikationer för nedladdning. I dessa förekommer bilder frekvent i samband med nya kapitel. 

Bilderna har på något sätt en koppling till publikationens innehåll. Det förekommer även 

rikligt med grafik i form av tabeller och diagram för att underbygga och styrka resultat. 

 

4.3.3 Filmer 

Efter en genomgång har vi kommit fram till att myndigheten erbjuder ett 20-tal filmer. Dessa 

kan beställas gratis eller mot en kostnad. Filmerna skickas ut tillsammans med tryckta 

publikationer och är tänkta att fungera som en del i ett informationspaket. De tänkta 

målgrupperna varierar, men är oftast studiegrupper, grundskole- och gymnasiebarn samt deras 

föräldrar. Endast tre av filmerna finns att tillgå via webben, en trailer på myndighetens 

webbplats, en reklamfilm via en extern länk från webbplatsen och en annan reklamfilm på en 

projektsida i samarbete med Systembolaget, Polisen samt IOGT-NTO. Reklamfilmerna har 

även sänts i svensk TV. Då vi inte valt att beställa de övriga filmerna på grund av ekonomiska 

och tidsrelaterade skäl, kommer vi enbart att kika på de tre filmer som finns att tillgå. 

 

Filmerna är alla skapade med ett informativt syfte och riktade till föräldrar med barn i olika 

åldrar. De ger råd till föräldrarna om hur de ska uppfostra och bete sig inför sina barn. Två av 

filmerna beror alkoholproblematikfrågor, en om hur barnen mår när föräldrarna dricker samt 

det omvända. Den tredje filmen behandlar barnuppfostran mer generellt. I samtliga används 

musik för att förstärka och förmedla filmernas budskap till tittaren på ett effektivt sätt. Filmen 

om barnuppfostran har en märkbart lägre teknisk kvalité än de övriga, vilket säkerligen beror 

på filmens ändamål.   
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Myndigheten har ingen egen youtubekanal, utan enbart en i samband med tidigare nämnd 

projektsida.  

 

4.3.4 Sociala nätverkstjänster 
Statens folkhälsoinstitut har ingen egen facebook- eller twittersida. I samband med olika 

samarbetsprojekt finns dock registrerade facebooksidor för de enskilda projekten.  

 

4.3.5 Layout och användarvänlighet 
Myndighetens webbplats har ett intetsägande utseende som inte är direkt tilltalande. 

Huvudfärgerna är blått och vitt. Bildantalet är relativt lågt och man förlitar sig på att länkar 

och texter är tillräckligt. Webbplatsens huvudsakliga navigation består av ett fliksystem som 

delar in innehållet i flera underkategorier. Vissa av huvudkategorierna är dock lite oklara och 

uppdelningen kunde ha varit stringentare. Dock finns det ett snabbvalsalternativ, där 

användaren kan välja på webbplatsens alla ämnen i en rullgardinsmeny. Hemsidan känns i sin 

helhet lite förlegad och i behov av en grafisk uppdatering. Användarvänligheten är acceptabel. 

Sidans innehåll erbjuds även på engelska, men i en bantad version. Det finns även 

översättning via Google Translate, men detta anses inte som tillräckligt, eftersom verktyget 

inte är kompetent nog när det kommer till grammatik. Statens folkhälsoinstitut erbjuder 

användaren att ladda ner broschyrer och informationsblad från webbsidan i en ganska hög 

utsträckning, vilket är bra.  

  

4.3.6 Interaktion 
Statens folkhälsoinstitut har ingen form av interaktion på sin webbplats. Det finns därför inga 

möjligheter för användarna att kommentera eller påverka det material som visas, bortsett från 

grundläggande kontaktuppgifter. Dock har vi upptäckt att i samarbete med TÄNK OM-

projektet har myndigheten satsat något mer på interaktivitet. På projektets webbplats erbjuds 

omröstningar och möjligheten att dela med sig av material till de sociala nätverken. 
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4.4 Trafikverket 

4.4.1 Nyheter 

 
Fig 4. Cirkeldiagram över nyhetsuppdelningen på trafikverket.se. 

 
Då Trafikverket blev en myndighet den första april 2010 har vi inte kunnat räkna nyheterna 

under ett helt års intervall. Vi har räknat från och med den 22 mars 2010 fram till den 22 

november 2010. Vid sidan av detta har vi gjort en uppskattning om hur många nyheter det blir 

under ett år om det fortsätter i samma takt. Vi kommer att visa båda siffrorna. De faktiska 

siffrorna, alltså sedan starten, är 640 nyheter vilket motsvarar 53,33 nyheter i månaden och 

1,72 nyheter om dagen. De hypotetiska siffrorna, under vårt tidsintervall, är 948 nyheter 

vilket motsvarar 79 nyheter i månaden och 2,55 nyheter om dagen.  Som diagrammet 

synliggör, består den största delen av myndighetens kommunikation av pressmeddelanden.  

Myndighetens nyhetsuppdatering är bra, framförallt den höga andelen pressmeddelanden.  

 
Myndigheten använder sig av ett något varierat upplägg på sina nyheter. Somliga 

nyhetsmeddelanden har ett upplägg som liknar journalistiska texter, med intervjupersoner, 

miljöbeskrivningar och mindre fokus på statistik i själva texten. Dom använder sig dock oftast 

av ett mer fakta- och statistiktungt upplägg i sina nyhetstexter. Då myndigheten har ett mer 

informativt än uppmanande syfte, förekommer inte några direkta språkhandlingar. 
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Trafikverket har två nyhetstidningar, främst för internt bruk och för människor med intresse 

för trafik.  

 

4.4.2 Bilder 
Trafikverket har en omfattande användning av bilder, både i nyhets- och 

kategorisammanhang. Myndigheten har ett bildspel på förstasidan, där man visar ett utdrag ur 

de senaste nyheterna med tillhörande bilder. Webbplatsen samtliga bilder är tagna av 

Trafikverket och har en stark återkoppling till innehållet. Detta speciellt på de länsspecifika 

underkategorierna, där man med hjälp av typiska bilder för området ger en lokal anknytning.  

Myndigheten har valt att arbeta med varierande bildutsnitt och kameraarbete. Extrema 

närbilder med kort skärpedjup blandat med helbilder med oändlig skärpa. I myndighetens 

tidningar använder man bilder och grafik frikostigt och de fungerar i sitt sammanhang. Det 

stora utbudet av bilder på webbplatsen lockar till vidare läsning och ger ett intryck av en 

medvetenhet om bildens betydelse från myndigheten. 

 

4.4.3 Filmer 
Trafikverket erbjuder ett 70-tal filmer för visning på sin webbplats. Dock är filmerna svåra att 

hitta, eftersom de ligger väl gömda i det hierarkiska kategorisystemet. Myndigheten hade 

kunnat samla samtliga filmer på ett och samma ställe för att underlätta för användarna. 

Filmerna streamas direkt från Trafikverkets server genom besökarens valda mediaspelare. Det 

negativa med detta är att myndigheten, till skillnad från till exempel Youtube som också 

använder streamingteknologi, inte komprimerat filmerna för webben. Detta resulterar stora 

filstorlekar och långa väntetider för användaren medan servern kontaktas och innehållet 

laddas. 

 

Filmklippen kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin är en slags rekryteringsfilmer, 

där anställda på Trafikverket berättar om sina uppgifter och verksamheten. Dessa filmer 

känns riktade till människor som är intresserade av att jobba på Trafikverket, alternativt att 

visa upp på gymnasieskolor och liknande. De håller överlag en jämn kvalité både bild- och 

ljudmässigt. Filmerna är producerade efter en tydlig mall, men förmedlar ändå en slags 

relation mellan de medverkande och tittaren. Den andra sortens filmer visar upp 

myndighetens vardagliga arbete. Nästan alla av filmklippen är av detta slag och låter tittaren 

se hur arbetet fortlöper. Ett exempel är byggnationen av Citybanan i Stockholm. Dessa filmer 
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fyller inget direkt syfte utöver att skilda myndighetens verksamhet och känns mest riktade till 

människor med ett stort trafikintresse, människor som bor i närheten av projekten alternativt 

verksamhetschefer. Slutligen har vi filmer som är skapade utifrån syftet att förebygga 

järnvägsrelaterade olyckor. De har visats i svensk television och känns mer påkostade än de 

övriga filmerna. Slutresultatet är väldigt väl genomfört med högkvalitativt bild- och ljudarbete 

i alla filmerna. De utmärker sig även berättarmässigt och berör tittaren effektivt.    

 

Myndigheten har även en egen youtubekanal med de förebyggande reklamfilmerna. 

Dessutom har Trafikverket ytterligare en youtubekanal under användarnamnet 

samhallsutvecklare, där ovannämnda rekryteringsfilmer återfinns.   

 

4.4.4 Sociala nätverkstjänster 
Trafikverket använder sig huvudsakligen av Facebook i sin sociala marknadsföring. På 

facebooksidan har myndigheten länkar till väg- och järnvägsinformation, till exempel om 

olyckor, köbildningar och underhållsarbete. De är också väldigt tydliga med sin 

kontaktinformation, som alltid syns i ett sidofält oavsett vart på facebooksidan man är. 

Informationsflödet är väl uppdaterat och Trafikverket lägger frekvent ut nya artiklar och 

händelser från webbplatsen som man vill puffa lite extra för. Av facebooksidans drygt 600 

medlemmar gör bara en bråkdel sig hörda i kommentarsfälten, dock är svarsfrekvensen från 

myndigheten är på en bra nivå. Något som kan ses som en brist är att myndigheten saknar en 

länk från sin webbplats till sin facebooksida, vilket kanske leder till att färre användare 

upptäcker facebooksidans existens. 

 

Myndigheten brukar även i mån Twitter. Dock är twitterkontot en del av ett projekt och visar 

därför inte hela organisationens verksamhet. I skrivande stund har inte twitterkontot några 

inlägg över huvud taget, varken från de 11 prenumeranterna eller projektledningen.  

 

4.4.5 Layout och användarvänlighet 
Myndighetens hemsida har en enhetlig och snygg layout. Huvudfärgen är röd, sekundärfärgen 

är grön och tillsammans bidrar de till ett trovärdigt intryck. Hemsidan känns i sin helhet 

väldigt genomtänkt och genomarbetad. På första sidan har man valt att ha ett bildspel med 

aktuell information och överlag finns det mest relevanta för användaren tillgängligt direkt på 
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förstasidan. Fliksystemet är smart utformat med ett stort typsnitt och välvalda länktexter, allt 

för att underlätta navigeringen. 

 

Användarvänligheten är väldigt hög på webbplatsen. Redan på startsidan möts man av en 

digital ankomsttavla, med information om inkommande och avgående tåg. Där kan 

användaren utläsa tider samt eventuella fel och förseningar. Vidare erbjuds en karttjänst, där 

man via en sverigekarta kan få trafikinformation direkt i webbläsaren. Genom utvalda 

sökkriterier kan man välja att se exempelvis vägarbeten, vindhastighet och fartkameror. Det 

erbjuds också information om färjetrafiken. Trafikverket erbjuder en omfattande mobiltjänst, 

med samma information som på webbplatsen om tåg- och väginformation. Den presenteras i 

en enklare form som är bättre anpassad för mobilnätets hastighetsbegränsningar.  

 

Myndigheten tillhandahåller ett brett utbud av e-tjänster såsom av- och påställning av fordon, 

ägarbyte och olika former av trafik- och körkortsinformation. Det finns även en väldigt 

utförlig sökfunktion som i realtid försöker vägleda användaren till sökorden med flest träffar. 

De vanligaste sökorden erbjuds dessutom i ett dolt fält som via en länk expanderas. 

Webbsidan erbjuds även på engelska i en reviderad version. Dessutom kan människor med 

funktionsnedsättningar få sidan uppläst eller presenterad i en mer lättläst form. Trafikverket 

har dessutom alla sina nummer av tidningarna Resklar och Godset tillgängliga för 

nedladdning i PDF-format. 

 

4.4.6 Interaktion 
Trafikverket erbjuder en utarbetad kontaktsektion. Det finns specifika epost-formulär 

beroende på inom vilket område man vill ställa en fråga. Detta underlättar för användaren och 

sannolikheten ökar för att frågan hamnar hos rätt person. Användaren kan även dela med sig 

av webbplatsens innehåll till sina vänner på Facebook och Twitter. 

 

Dessutom finns ett spel tillgängligt på webbplatsen. Spelet testar användarens reaktionstid när 

man kör bil och informerar om hur hastigheten påverkar bromssträckan. Spelet är väl 

genomfört och uppmuntrar användaren till att förbättra sina resultat. Det finns även en 

applikation till Android-telefoner, där användaren blir en del av myndighetens arbete genom 

att logga sina färdvägar och rapportera in eventuella oegentligheter inom trafiken. Det kan 

exempelvis vara vägolyckor, extrema väderförhållanden och liknande.     
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4.5 Sida 

4.5.1 Nyheter 

 
Fig 5. Cirkeldiagram över nyhetsuppdelningen på sida.se. 

 

Sida har under den valda tidsperioden för studien publicerat 216 nyheter på sin webbplats. 

Till nyheter räknar vi vad myndigheten själva kategoriserar som nyheter, samt aktuella beslut, 

debattartiklar och pressmeddelanden. Myndigheten genererar alltså 18 nyheter i månaden och 

0,58 nyheter på daglig basis. Som diagrammet synliggör består den större delen av 

myndighetens kommunikation av nyheter. Nyhetsuppdateringen på Sida är acceptabel i sin 

helhet. Ser man dock endast till de, enligt myndigheten, kategoriserade nyheterna är 

uppdateringen endast 8 nyheter i månaden. Detta kan verka något svagt med tanke på 

myndighetens omfattande verksamhet. 

 
I sina nyheter använder sig myndigheten av ett språk som gör att innehållet inte känns primärt 

riktat till medborgarna, utan de skriver snarare i ett allmäninformativt syfte. Nyheternas 

upplägg är varierat och följer ingen direkt mall eller stil. Gemensamt för de flesta nyheter är 

dock det frikostiga användandet av citat från människor relaterade till den specifika nyheten. 

Upplägget kan ibland bli lite faktatungt, men vägs oftast upp av en avbrytande punktlista som 

underlättar läsningen. 
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Myndigheten har en tidning till sitt förfogande, vars redaktion består av fristående frilansande 

journalister. Till skillnad från vanliga myndighetstidningar är Sidas tidning en kommersiell 

produkt som säljs hos tidningsombud.  

 

4.5.2 Bilder 

Sida använder sig i stor utsträckning av bilder på sin webbplats. Dessutom har myndigheten 

valt att placera ut ett flertal bildspel på webbplatsen. Detta för att enklare kunna puffa extra 

för viktiga saker under de olika kategorierna. Bildspelen bidrar dessutom till ytterligare eller 

vidare läsning och kan förstärka de valda texternas budskap. Myndighetens bilder porträtterar 

ofta människor från andra länder än Sverige eller svenskar på uppdrag i andra länder. Ett 

återkommande tema på webbplatsens bilder är närbilder på människors ansikten och 

ansiktsuttryck. Dessa bilder bidrar tillsammans till webbplatsens atmosfär. De flesta bilder på 

webbplatsen är hämtade från olika internationella bildbanker och fungerar väl i sina 

sammanhang. Dock har Sida en egen bildbank som får användas av alla, förutsatt att bilderna 

används i material relaterat till Sida och att de inte används i ett kommersiellt syfte. Bilderna 

som används i myndighetens tidning håller mycket hög kvalité och ger ett gediget intryck. 

 

4.5.3 Filmer 

Sida har inte någon egen mediaspelare på sin hemsida, utan använder sig av andras inbäddade 

videoklipp. Dessa kan exempelvis vara från olika projekt och samarbeten med olika 

bildbanker. Dock har myndigheten en egen sida på videotjänsten Blip. Där finns 74 klipp 

upplagda, främst från EDD – European Development Days. Dessa innehåller intervjuer, 

debatter och föreläsningar med involverade människor. Den bild- och ljudmässiga kvalitén 

håller en väldigt låg nivå och kameraarbetet är nästintill obefintligt. Mestadels används 

statiska vinklar och bildutsnitt, även om smärre zoomarbete förekommer. Dock finns ingen 

länk från webbsidan till blip-kontot, vilket innebär att det är svårt att hitta klippen för 

användaren. Det finns inte ens minsta information om att klippen existerar. Det förväntade 

vore att myndigheten bäddat in klippen i samband med sina texter om EDD. 

 

Myndigheten har ingen egen youtubekanal, utan har lagt sitt material på Blip.   
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4.5.4 Sociala nätverkstjänster 

Sida använder Twitter för att marknadsföra sig i de sociala nätverken. Myndigheten har 267 

prenumeranter och har publicerat 627 inlägg. Nästintill alla inlägg är hämtade eller relaterar 

till nyheter på webbplatsen. Dessutom är samtliga länkar i inlägget brutna och leder 

ingenstans. Myndigheten har inte heller någon länk till sin Twitter på webbplatsen. 

Sida har ingen facebooksida. 

 

4.5.5 Layout och användarvänlighet 
Myndigheten har en snygg och modern layout som går i färgerna blått och grönt. Sida 

använder sig i stor utsträckning av olika färger på sin webbplats. På förstasidan möts 

användaren av ett bildspel med de för närvarande viktigaste nyheterna. Förstasidan domineras 

nästan uteslutande av nyheter, vilket kan ge ett svåröverskådligt intryck. På grund av att 

förstasidan är uppbyggd i ett slags spaltsystem ger hemsidan som helhet ett asymmetriskt 

intryck. Detta försvårar läsrytmen, då ögat har svårt att följa och fokusera på enskilda nyheter. 

Webbplatsens fliksystem för navigering fungerar överlag bra. Sökfunktionen på webbplatsen 

fyller sin funktion, men utmärker sig inte speciellt. 

 

Användarvänligheten på Sidas webbplats är grundläggande. Det enda som erbjuds är i stort 

sett nyheter med tillhörande bilder, som kan liknas vid en webbtidning. Det förekommer inga 

speciella hjälpmedel för att underlätta användningen för människor med 

funktionsnedsättningar. Däremot går det att se webbsidan på engelska i en reviderad version 

samt information om hur man själv kan anpassa textstorleken i webbläsaren.  

 

4.5.6 Interaktion 
Sida erbjuder inga speciella interaktiva funktioner när det kommer till kontakt med 

myndigheten. Dock kan du se Sidas kontor på en inbäddad karta från Google Maps. 

Det finns möjlighet för användaren att dela med sig av innehåll på webbplatsen till sina 

vänner på Facebook och Twitter. Utöver detta erbjuder Sida fyra stycken spel. Två 

frågesporter som testar användarens kunskap om världen. Bland annat kan man ta del av ett 

test som gjordes av politikerna vid Almedalsveckan 2010. Utöver dessa finns det också två 

interaktiva berättelser som utvecklas beroende på användarens val i specifika situationer. 

Användaren ställs inför etiska och moraliska val som handlar om jämställdhet, demokrati och 

mänskliga rättigheter.  
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4.6 Sammanfattning av resultat 

4.6.1 Försvarsmakten 

Försvarsmakten publicerar frekvent nytt material på sin webbplats, både när det gäller texter, 

bilder och filmer. Texterna består till stor del av vad som kan ses som internkommunikation 

och till följd av detta är språket sakligt och opersonligt. Bilderna används för att förmedla och 

förstärka budskap i olika sammanhang med hjälp av symboliskt bildspråk. Filmernas syfte är 

att skildra verksamheten och verka som underlag för chefer inom myndigheten. 

Försvarsmakten använder sig också i stor utsträckning av sociala nätverkstjänster, för att 

kommunicera med sina användare. Myndigheten har en modern layout på sin webbplats. 

Användarvänligheten är acceptabel, men lämnar lite att önska gällande hjälpmedel för 

funktionsnedsatta människor. Försvarsmakten erbjuder utvecklade interaktionsmöjligheter i 

former av webbspel och mobilapplikationer.  

 

4.6.2 Skatteverket 

Skatteverket har en relativt hög nyhetsuppdatering, dock består en stor del av uppdateringen 

av så kallade rättsinformationstexter. Dessa texter har en alldeles för byråkratiskt nivå och 

känns i sammanhanget inte anpassade för webbplatsens användare. Myndighetens användning 

av bilder och filmer på sin webbplats är något, om inte väldigt begränsad. Bilder används i 

stort sett bara på framsidorna för de större innehållskategorierna och de två filmerna tillför 

inte mycket till webbplatsen. När det kommer till sociala nätverkstjänster nyttjar myndigheten 

enbart Twitter, vilken är låst och därigenom omöjlig för utomstående att ta del av. 

Skatteverket har en enkel layout som inte utmärker sig speciellt mycket. De har ett 

välutvecklat system för e-tjänster, användaren kan ladda hem blanketter direkt till sin dator 

utan att behöva besöka ett lokalt kontor. Myndighetens webbplats har en hög 

användarvänlighet för människor med funktionsnedsättningar. Interaktionen på webbplatsen 

är obefintlig.  

 

4.6.3 Statens folkhälsoinstitut 

Statens folkhälsoinstitut har en lågfrekvent nyhetsuppdatering, där majoriteten består av 

nyhetstexter. Språket är överlag stelt, men innehåller inslag av språkhandlingar. 

Myndigheten använder sig i liten utsträckning av bilder och filmer på sin webbplats. Av de 
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filmer som finns tillgängliga är majoriteten endast beställningsbara och finns inte i digital 

form. Statens folkhälsoinstitut använder inga sociala nätverkstjänster. Webbplatsen har en 

enkel intetsägande layout. Användarvänligheten är acceptabel och myndigheten 

tillhandahåller en del broschyrer för nedladdning. Interaktionen mellan myndigheten och 

besökare på webbplatsen är obefintligt.  

 

4.6.4 Trafikverket 

Trafikverket har sedan sin tillkomst i april haft en hög nyhetsfrekvens av vilken en stor del 

utgörs av pressmeddelanden. Myndigheten använder sig i stor utsträckning av både bilder och 

filmer för att presentera sin verksamhet. Man har lagt stor vikt vid filmandet av nya väg- och 

tunnelbyggen. Trafikverket använder Facebook som social nätverkstjänst och har en hög 

svarsfrekvens gentemot sina användare. Layouten på myndighetens webbplats är enhetlig och 

tilltalande. Användarvänligheten är hög med trafikinformation som presenteras för 

användaren på ett enkelt och tydligt sätt. Dessutom tillhandahåller myndigheten ett flertal e-

tjänster. Interaktionsmöjligheterna på webbplatsen är bra, med spel, kartor och 

mobilapplikationer.  

 

4.6.5 Sida 

Sida har relativt få nyheter på sin webbplats, där huvudparten berör verksamheten. Språket i 

texterna känns distanserat och stramt. Myndigheten använder sig i storuträckning av bilder 

och har en egen bildbank. Dessutom erbjuds ett 70-tal filmer, även om de är svåråtkomliga 

och av låg teknisk kvalité. När det kommer till sociala nätverkstjänster nyttjar myndigheten i 

viss mån Twitter. Layouten på webbplatsen är snygg och modern med grundläggande 

användarvänlighet. Utöver detta erbjuder myndigheten fyra olika spel.  
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5. Analys 
I det här avsnittet har vi satt resultatet i ett teoretiskt sammanhang för att synliggöra de 

studerade myndigheternas informationsstrategier. Vi har utgått ifrån är vad de nya mediernas 

intåg har medfört för myndigheternas kommunikativa informationsarbete. En möjlighet som 

dessa medfört är webbsidorna som vi haft som utgångspunkt i den här studien. Scott (2010) 

beskriver dem som en möjlighet att samla all information på ett och samma ställe. Detta 

underlättar både för myndigheten och dess användare. 

 

Huvudsakligen presenteras informationen i textform som berör och förklarar myndighetens 

verksamhet. Skatteverket, Sida och Statens Folkhälsoinstitut använder sig nästan uteslutande 

av denna presentationsform. Utöver detta utmärker sig Trafikverket genom att presentera en 

del av sin information visuellt och interaktivt, i form av ankomsttavlor och kartor. I sin tur 

använder sig Försvarsmakten av filmer för att informera om sin verksamhet, vid sidan av den 

skrivna informationen. Teerling & Pieterson (2009) skriver att ett sätt för myndigheterna att få 

användare att uppmärksamma deras webbplats är synliggöra hur denna erbjuder ett större 

värde än traditionella kanaler. Detta har exempelvis Skatteverket utnyttjat genom att erbjuda 

alla sina blanketter för gratis nedladdning. Dessutom kan användaren via e-tjänster, på ett 

betydligt smidigare och enklare sätt än tidigare, exempelvis deklarera. Istället för den 

traditionella metoden att manuellt fylla i en fysisk deklarationsblankett som skickas med post, 

finns nu alla uppgifter digitalt lagrade och godkänns med en knapptryckning. Även 

Trafikverket har anammat detta, med möjlighet till exempelvis av- och påställning av fordon 

via e-tjänster. Detta kan knytas till Adas (2010) tankar om Web 2.0, där han skriver att denna 

medfört en övergång från epostformulär till webbapplikationer, som fungerar mer som ett 

datorprogram som underlättar för användaren. Även Teerling & Pieterson (2009) talar om 

fördelarna med en välutvecklad och välfungerande webbservice. De tjänster och 

presentationsformer som hittills omnämnts, kan med fördel nyttjas för att som Hyrenius 

(1979) tar upp, informera stora delar av befolkningen.  

 

I och med övergången till de nya medierna, har användarvänligheten ökat. (McQuail, 2010) 

De nya medierna har öppnat gränserna för information och McQuail (2010) skriver om att 

oavsett var någonstans i världen man befinner sig och hur man än väljer att ansluta sig till  
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Internet ska man ha tillgång till samma information. Detta innebär att informationen ska 

kunna läsas på flera språk, men framförallt underlätta informationsinhämtningsprocessen. 

Ada (2010) skriver vidare om hur användarens roll på Internet har gått från att ha varit passiv, 

till att bli mer aktiv. Detta är någonting som myndigheterna kan använda sig av för att 

effektivare knyta an till och kommunicera med användaren. McQuail (2010) talar även om att 

den interpersonella kommunikationen kan användas som relationsstärkande. Exempelvis 

Försvarsmakten nyttjar sociala nätverkstjänster för att locka unga rekryter på ett mer 

personligt sätt via en slags, som Cutlip, Center & Broom (2000) tar upp, 

tvåvägskommunikation. Scott (2010) skriver om att sociala nätverkstjänster underlättar för 

användaren att hitta och kontakta myndigheten. Dessutom beskriver han hur man genom 

dessa uppmuntrar både användaren och myndighetens anställda att delta i interaktiva 

diskussioner. En annan form av interaktion är webbspel, vilket McQuail (2010) tar upp, som 

någonting unikt för nya medier och som kan styras, förändras och påverkas av användaren.  
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6. Slutdiskussion 
I det stora hela tycker vi att de studerade myndigheterna har använt sig av nya medier för att 

kommunicera utifrån sina egna förutsättningar. Då dessa är av olika slag, skiljer sig även de 

digitala verktygen och i vilken omfattning de brukas åt. Den centrala frågan som 

myndigheterna behöver ställa till sig själva är vad detta tillför. Det behöver alltså inte vara ett 

tvång att använda sig av nya medier bara för att ”hänga med” i medieklimatet. Under 

diskussionens gång hade vi detta tankesätt i bakhuvudet för att rättvist kunna bedöma 

myndigheterna och i vilken utsträckning de verkar inom de nya medierna. 

 
Alla de studerade myndigheterna har webbplatser som främst används i ett informationssyfte, 

men dock i olika utsträckning och form. Denna information presenteras i form av skrivna 

texter, bilder, filmer och spel. Bland dessa används nästan enbart de skrivna texterna, men vi 

anser att en kombination av presentationsformerna får en större genomslagskraft som tilltalar 

en större publik. Merparten av de studerade myndigheterna saknar sociala nätverkstjänster, 

vilket överlag inte behöver ses som ett problem. Däremot anser vi att Statens Folkhälsoinstitut 

skulle kunna gagnas av att exempelvis lansera egna kampanjer och svara på frågor i de sociala 

nätverken. Dock har de studerade myndigheterna i flera fall verkat som samarbetsparter för 

projekt och kampanjer tillsammans med andra myndigheter och företag, som till stor del 

lanserats via sociala nätverkstjänster. Sociala nätverkstjänster ska verka som en förlängning 

av den redan befintliga kommunikationen, för att utvecklas och nå nya publiker. Vi är dock 

medvetna om att dessa myndigheter förmodligen inte har något inflytande på innehållet och 

framtoningen på projektens webbplatser och sociala nätverkstjänster. Detta sköts snarare av 

reklambyråer eller extern kompetens. Troligen står även dessa bakom den handfull spel och 

mobilapplikationer som vi uppmärksammat, då myndigheterna sannolikt saknar egen 

kompetens på området. Försvarsmakten utmärker sig åter med en hög kvalité på spelen och 

använder dem effektivt som en del i en större rekryteringskampanj. Ett motexempel är Sida 

vars spel känns ganska omotiverade och ligger undangömda långt ner i länkhierarkin. 

 
Överlag anser vi att de studerade myndigheterna har levt upp till de kommunikativa uppgifter 

som beskrevs i introduktionsavsnittet. Försvarsmaktens arbete går ut på att informera unga 

människor om möjligheter till rekrytering samt redogöra för sin verksamhet, både nationellt 

som internationellt. Detta sker med ett föredömligt användande av nya medier, som integrerar 

användarna i informationsprocessen. Skatteverkets kommunikativa arbete anser vi tillräckligt 

för den sortens verksamhet myndigheten bedriver. På sin webbplats informeras användarna 
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om nya regler och lagar som berör skattefrågor. Vi tycker inte att myndighetens uppgift 

främst är av ett kommunikativt slag, utan handlar mer om att erbjuda tjänster och blanketter 

på ett enkelt sätt. Statens folkhälsoinstitut uppfyller knappt sitt kommunikativa arbete i de nya 

medierna. I dagsläget används nästan uteslutande skrivna nyheter och broschyrer, men vi tror 

att myndigheten med hjälp av sociala nätverkstjänster, filmer och interaktion skulle kunna 

förbättra sitt kommunikativa arbete gentemot befolkningen. Då myndighetens 

informationsarbete är så pass riktat mot allmänheten tycker vi att kommunikationen hade 

kunnat förbättras. Trafikverket informerar om trafiksäkerhet och underhållsarbete av väg och 

järnväg. Myndigheten använder sig i stor utsträckning av interaktion och nya medier i 

anknytning till sin webbplats. Sist ut har vi Sida, vars kommunikativa arbete utförs på ett 

acceptabelt sätt. Information om hur olika biståndsprojekt fortlöper och resultatet av dessa 

framkommer tydligt. Dock är användandet av nya medier, förutom sporadiska 

twitteruppdateringar, väldigt litet. 

 

Det vi hittills har diskuterat kan härledas till vårt resultat i denna studie. Det finns dock även 

andra intressanta förklaringsmodeller och faktorer som kan påverka hur och i vilken 

omfattning myndigheterna verkar inom de nya medierna. Myndigheternas medvetna 

satsningar inom området kan variera och ha stor inverkan på resultatet. Det kan röra sig om 

för syftet avsatta pengar, personal med rätt kompetens och idéer om hur det kommunikativa 

arbetet ska genomföras effektivt utifrån myndighetens egna förutsättningar. Detta är som sagt 

inget vi har tagit hänsyn till i denna studie, men likväl intressant att behandla i framtida 

studier. För att återgå och försöka besvara vår ursprungliga frågeställning, hur svenska 

myndigheter använder sig av nya medier för att nå ut med information, är svaret varierat. Med 

sin webbplats som gemensam bas, använder de studerade myndigheterna sig av olika 

tillvägagångssätt i sin medieanvändning. Detta sker i de flesta fall utifrån den enskilda 

myndighetens specifika informationsbehov. 
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