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Sammanfattning 
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2012. 
 
Författare: Ted Durdel och Per Johansson 
Handledare: Håkan Sandström 
Titel: Den (gammal)modiga kommunen 
 
Att man ska få rätt information från sin kommun är idag en självklarhet för 
att man som medborgare ska kunna delta, tycka och tänka. Då krävs det en 
väl fungerande dialog mellan kommunen och medborgarna. Det är viktigt att 
det är rätt information och att den går att hitta snabbt och enkelt. Idag går det 
att se en tydlig tendens på att allt fler kommuner arbetar med strategisk 
kommunikation för att få dit turister och framförallt nya invånare och det 
finns en konkurrens kommunerna emellan där det gäller att framhäva 
fördelarna med just sin kommun på ett tilltalande sätt. Den här uppsatsen 
behandlar just det, hur kommuner talar till tänkta invånare samt vad det 
finns för problem med att använda sig av ett mer säljande tilltal än ett 
klassiskt medborgartilltal. Vi vill också kunna visa fall där det finns klara 
skillnader på vad som är samhällsinformation och samhällskommunikation.  
 
För att genomföra studien använder vi oss av en komperativ studie av de tre 
residensstäderna i Småland: Jönköping, Kalmar och Växjö. Vi analyserar 
dess tilltal på hemsidan genom en semiotisk analys på utvalda texter och vi 
genomför också en dokumentanalys på deras 
kommunikationsplaner/informationspolicy. För att kunna se skillnader och 
likheter på kommunernas sätt att tala, tar vi hjälp av semiotiken och dess 
begrepp, som ur en teoretisk synpunkt ger oss möjlighet att se dessa 
skillnader. I den första delen av resultat och analys beskriver vi vår 
dokumentanalys och den andra delen innehåller textanalyser där vi både 
använder oss av räkning av ord och kvalitativa analyser. 
 
Idag finns det relativt lite forskning kring det här området vilket vi finner 
intressant. Det skapas en viss problematik när en kommun väljer att tala på 
ett sätt till medborgarna och de tänkta invånarna. En del målgrupper 
exkluderas när en kommun väljer att sälja in sig genom texter och bilder på 
hemsidan, vilket kan resultera i att antalet medborgare blir fler. Samtidigt 
som det kan påverka förtroendet hos de medborgarna som redan är bosatta. 
Det är här vi menar att det finns en problematik, som diskuteras djupare i 
slutdiskussionen. 
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Abstract 
Diskussionen om att kommuner ser på sina medborgare mer som kunder än 
som invånare har blivit allt mer vanlig. Den här uppsatsen behandlar hur en 
kommun använder sig av språket, genom texter på hemsidan och det är en 
komperativ studie på Jönköping, Kalmar och Växjö kommun. Det kan 
uppstå en viss problematik om en kommun använder sig av ett mer 
kommersiellt språkval, det här problemet diskuteras i slutdiskussionen. En 
dokumentanalys har genomförts för att få en djupare förståelse av 
kommunernas val av tilltal och målgrupper. Den semiotiska analysen 
används för att beskriva kommunernas tilltalssätt på sina hemsidor i texter, 
där vi analyser vissa valda texter på hemsidorna. 
  
Nyckelord: 
medborgartilltal, kommun, strategisk kommunikation, dokumentanalys, 
textanalys och semiotik. 
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Förord 
Vi har under vårterminen 2012 fördjupat oss inom kommunikation hos 
kommuner, vilket är ett intressant ämne för oss båda. Innehållet i arbetet har 
från börjat varit profilering, varumärke, strategisk kommunikation och 
samhällsinformation. De tankarna har sedan kopplats ihop med semiotik och 
hur kommuner använder sig av språket för att framhäva just sin kommun. 
Det här är en studie i strategisk kommunikation som behandlar begreppet 
semiotik. Det är delar inom media- och kommunikation som vi finner är 
intressanta.  

Vi vill tacka vår handledare Håkan Sandström för råd, tips och stöd genom 
uppsatsen. Han har stor kunskap inom området och det har varit hjälpsamt 
för oss. 

 

Växjö 7 september 2012 

 

__________________________                      __________________________ 

              Ted Durdel                                                        Per Johansson 
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1. Inledning 
____________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet kommer vi att gå igenom bakgrund, följt av en 
problemdiskussion och en problemformulering, vilket i sin tur leder fram till 
frågeställningar, syfte, mål och tidigare forskning. Därefter presenteras en 
disposition av uppsatsen. 
_____________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Under 1970-talet hade samhällskommunikationen i Sverige en stor 
expansionsperiod. Staten låg till stor del bakom denna utveckling eftersom 
man började utreda samhällsinformationen i Sverige. Utredningen ledde till 
att myndigheter, kommuner och landsting startade utbildningar inom 
information och kommunikation. Det här i sin tur bidrog till att 
medborgarnas kunskaper om samhället ökade, vilket även gav dem en större 
inblick i myndigheterna. Myndigheterna tog vara på det och började 
interagera med sina utövare för att på så sätt få in åsikter på vad som kunde 
bli bättre. I boken samhällskommunikation beskriver Bertil Flodin (1993) 
hela utvecklingen på ett enkelt sätt där samhällsinformation anses som en 
enkelriktad kommunikationsprocess där brukaren endast tar emot 
informationen. Medan samhällskommunikation är en 
tvåvägskommunikation där informationen både tas emot, bearbetas och 
skickas vidare i form av åsikt eller aktion. Bertil Flodin definierar 
samhällskommunikation såhär: 

Samhällskommunikation är sådan verksamhet som syftar till 
att identifiera, etablera, bibehålla eller avveckla samt utveckla 
kommunikation mellan samhällsorgan och deras omgivning 
(Flodin, 1993:12). 

Den här definitionen innebär att alla intressenters behov av krav, önskemål 
och att framföra åsikter är en självklarhet. Den ger också en klar bild att en 
myndighet ska vara lyhörd, som är en grundpelare för goda relationer i 
framtiden, för att på så sätt etablera eller bibehålla förtroendet för 
organisationen.  

Förändringstrycket i den offentliga sektorn har under de senaste åren varit 
hårt. Enligt varumärkesstrategerna Ulf Dahlqvist och Frans Melin har det 
har varit ett ökat fokus på begrepp som kund och service vilket i sin tur har 
ställt stora krav på förändringar inom den kommunala sektorn (Dahlqvist & 
Melin, 2010). Information, kommunikation och marknadsföring har blivit 
allt mer vanligare inom den offentliga sektorn och det har under en lång tid 
funnits en inåtriktad och låst syn på kommunikationsarbete, där fokus enbart 
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har legat på skyldigheten att informera utövarna. Det här synsättet har och 
håller dock snabbt på att förändras (Dahlqvist & Melin, 2010).  

För att den offentliga sektorn ska kunna fortsätta att utvecklas krävs det ett 
mer genomtänkt och ändamålsenligt sätt att leda verksamheten. Idag är 
många myndigheter som sagt låsta vid synen av kommunikationsarbete, men 
klara tendenser pekar på att utvecklingen leder till en ökad 
varumärkesidentifiering. Vilket i sin tur leder till att språk, tilltalsform och 
framställning av den egna verksamheten utvecklas till ett tydligare 
reklamspråk (Dahlqvist & Melin, 2010).  

Idag finns en konkurrens mellan kommuner för att locka till sig tänkta 
invånare. Veselinka Möllerström har genomfört en studie som behandlar 
Malmö stads förnyelse och hon menar att det metaforiskt går att se en 
kommun likt ett företag som arbetar med att sälja in fördelar som i sin tur 
kan ses som produkter (Möllerström, 2011). Kommuners hemsidor blir 
därför det viktigaste kommunikativa medlet för att sälja in just de här 
fördelarna, att nå ut med information och för att locka till sig nya invånare. 
Att kommuner idag har en egen profil och ett eget varumärke är en 
självklarhet och det krävs goda kommunikativa förmågor för att lyckas 
kommunicera dessa på ett bra sätt. Frågor man kan ställa sig är hur 
kommuner väljer att tala till sina medborgare och tänkta invånare? Använder 
de sig av ett välgenomtänkt språk på sina hemsidor, som i sin tur bottnar i 
deras strategiska kommunikation? 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige finns det idag 290 kommuner och alla har en hemsida, enligt 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Lars Strid arbetar som 
handläggare på SKL och menar att alla har olika resurser: ”tittar man på 
Umeå så har de 22 heltidsanställda endast på webb, medans Wilhelmina 
inte har en enda” (Strid, 2012-04-11). Alla kommuner arbetar väldigt olika 
och den största anledningen till det är just bristen eller tillgången av resurser.  

Sverige har tidigare befunnit sig i något man brukar kalla för 
“servicedemokrati”. Där myndigheter och framförallt kommuner har 
befunnit sig en längre tid, ända sedan efterkrigstiden. Servicedemokrati 
innebär att kommunen lyfter fram sitt arbete och tillhandahåller det till 
invånarna, alltså ger ut ren information om vad de arbetar med (Kraft & 
Strandberg, 2006). Man kan säga att denna epok går hand i hand med 
envägskommunikation och något som brukar benämnas som 
samhällsinformation. 

Samhällskommunikation är en utveckling av samhällsinformation och 
innebär enkelt förklarat kommuner som arbetar mer med 
tvåvägskommunikation, att man är mer aktiv på sociala medier och öppen 
för respons från medborgarna. Professorn och författaren Kenneth 
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Abrahamsson menar att samhällskommunikation är att få medborgarna till 
att tycka och tänka, föra dialog mellan parterna och att öka interaktiviteten 
(Abrahamsson, 1972). Det kan märkas tydligt genom till exempel ett aktivt 
varumärkesarbete, profilering och val av språk. Som till exempel kan märkas 
på hur aktiv kommunen är på sociala medier och hur de använder sig av 
språket på sina hemsidor. 

Sverige är idag det landet i världen som har högst tillgång till internet, upp 
till 80 % av befolkningen, enligt Kraft & Strandberg som är författare till 
boken Ny strategi för informatörer i offentlig sektor (2006). Det leder till att 
det idag är en självklarhet att kunna kontakta sin kommun, att deklarera och 
att sköta möten via Internet. Likadant som allting ständigt kommer att 
fortsätta utvecklas kommer kommuners kommunikation och sätt att tänka bli 
mer omfattande. Därmed kommer kommuner att använda sig av en mer 
utvecklad och genomtänkt strategisk kommunikation (Kraft & Strandberg, 
2006).  

Sverige har gått från Gustav Wasas bondesamhälle via Per 
Albin Hansons folkhem och Göran Perssons digitala 
kommunikationssamhälle till de nya moderaternas spelplan. 
Samtidigt har vi gått från direkta, personliga relationer via 
folkrörelser till elektroniska relationer (Kraft & Strandberg, 
2006:154). 

Det här ämnet är forskningsmässigt relevant eftersom området idag är 
relativt outforskat. Vilket gör att vi kan bidra med någonting där det på 
några årtionden inte har hänt särskilt mycket. Det var ett hett område på 70-
80-talet, men har minst sagt börjat ta fart igen. Vårt intresse för det här 
ämnet väcktes först och främst genom varumärkesarbete och hur kommuner 
profilerar sig. Därefter arbetade vi fram en forskningsidé som då innehöll 
semiotik och varför en kommun väljer att kommunicera på det sättet de gör. 
Efter en ordentlig omarbetning av våra tidigare idéer valde vi att göra en 
komperativ studie av de tre residensstäderna i Småland; Jönköpings 
kommun, Kalmar kommun och Växjö kommun. 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkter från bakgrunden och problemdiskussionen kommer vi 
att analysera tre kommuners tilltalsformer på deras hemsidor genom 
textanalyser på fyra texter från respektive kommuns hemsida. Det är olika 
välkomsttexter på olika områden såsom Om kommunen, Fritid och Politik. 
Vi kommer även genomföra en dokumentanalys på de tre kommunernas 
respektive kommunikationsplaner. Utifrån detta vill vi redogöra för hur 
kommunerna arbetar rent kommunikationsstrategiskt och hur de talar till 
tänkta invånare.  



  
 

 4 
Ted Durdel & Per Johansson 

Vi utgår från problemdiskussionen genom att behandla dessa tre 
frågeställningar: 

1. Vad är ett reklamspråk bland kommuner och kan man se tendenser av 
det utifrån våra analyser? 

2. Vilka kommunikationsstrategiska konsekvenser får konkurrensen om 
nya kommuninvånare? 

3. Hur tänker och hur agerar kommunerna kommunikativt? 

4. Vad utmärker de dominerande tilltalsformerna, vilka skillnader och 
likheter finns mellan olika kommuner och hur kan man förstå dem? 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att se hur tre kommuner kommunicerar med tänkta 
invånare genom texter på hemsidan samt likheter och skillnader mellan 
kommunerna.  

Vårt mål med uppsatsen är att visa på ett eller flera fall av kommuner där 
tilltalsformen har förändrats och går hand i hand med ett reklamspråk.  

1.5 Tidigare forskning 

För att kunna göra en översikt om tidigare forskning kring området som vi 
studerar; samhällsinformation, så har vi valt att koppla ihop olika områden 
eftersom det inte idag finns någon ren forskning kring kommuners sätt att 
tala på sina hemsidor. Däremot finns det semiotiska analyser gjorda inom 
otaliga andra områden och liknande forskning, till exempel om Corporate 
Social Responsibility (CSR). Brozén & Fasth (2007) har forskat kring en 
kommuns externa kommunikation och hur en kommun anpassas till en 
marknadslogik. De går även igenom vilka problem det blir när en kommun 
väljer att rikta sig till en specifik målgrupp. De menar att det finns ett stort 
demokratiskt problem i det hela; Man kan inte nå alla!  

Vi har även haft hjälp av tidigare forskning främst som analysverktyg, 
eftersom det finns liknande tillvägagångssätt. Exempel på forskning där vi 
tar hjälp av analysverktygen: 

No fat Chicks, Ahlberg; Lennartsson & Wahlström (2011). Som använder 
sig av en form av dokumentanalys samt en djup semiotisk analys som även 
innehåller en kvantitativ del. 

The Web and the 2004 EP election: Comparing political actor Web sites in 
11 EU Member States (2005). Nicholas W. Jankowski, Kirsten Foot, Randy 
Kluver & Steve Schneider. 
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Veselinka Möllerström (2011) har skrivit en bok om hur Malmö stad har 
utvecklats från en arbetarstad till en kunskapsstad. Det finns en del som är 
orelevant för oss men många delar är väldigt användbara. Författaren går 
igenom “City Branding” och hur kommuner ses mer och mer som företag 
där även kommunen ser på sina medborgare som kunder.  

Vi har upptäckt att det inte finns någon genomförd forskning och 
djupanalysering av kommuner och hur de väljer att kommunicera genom 
sina hemsidor. Vilket för oss gör det hela ännu mer intressant och det finns 
självklart många fördelar och nackdelar med det hela. En stor nackdel är att 
vi inte har någon riktig ram att gå efter, utan vi får utarbeta vår egen med 
hjälp av olika områden. En stor fördel är självklart att det är outforskat och 
att vi då har lätt för att trycka på vidare forskning, få fram nytt intressant 
material och att vår uppsats faktiskt kan komma att bli en tankeställare eller 
rent av ett startskott för de kommuner som inte arbetar med 
samhällskommunikation idag. 

Det finns mycket statistik kring kommuners hemsidor, främst framställt av 
Sveriges Kommuner och Landsting. Statistiken som finns är kvantitativa 
analyser främst av hemsidornas funktioner såsom sökhjälp, kontaktformulär 
och tyck till. Interaktiviteten är alltså ett välutforskat område och på ett sätt 
kan man säga att vår uppsats istället går igenom vad och hur kommuner 
kommunicerar.  

Harald Baldersheim och Morten Øgård (2008) tar i sin forskning och 
rapport: Analysis of municipal web pages in the Nordic countries, upp att en 
bra hemsida innehåller bra funktioner för att föra politiker, medborgare och 
administratörer samman. De menar också att kommuner sedan länge har 
använt sig av trial-and-error, försök och misstag, och det är därför många 
kommuner idag har en välutvecklad hemsida. Många kommuners hemsidor 
är välarbetade och välgenomtänkta, andra kommuner har inte alls har samma 
grund att luta sig på, främst för att resurserna inte finns där. Då blir det mer 
arbete efter rutiner och kommunerna förlitar sig på inhyrda experter 
(Baldersheim & Øgård, 2008). Denna artikel likt många andra menar att 
organisationskulturen har stor betydelse för hur hemsidan kommuniceras 
och hur den ser ut. De tar även upp att kommuner med stora lyckade 
organisationsförändringar har överlag en ”lyckad” hemsida. 

Deyu Liu och Janett Mendoza (2009) tar i sin magisteruppsats upp hur CSR 
kommuniceras på tre företags hemsidor. Det är ett liknande tillvägagångssätt 
och en liknande uppbyggd uppsats jämfört med vår. De har valt att 
klassificera texten och dess omgivning. Alltså att analysera språket, 
uttrycken och ord samtidigt som de kollar på sammansättningen med 
bakgrunden, bilder och så vidare. Ethos, Logos och Pathos har varit deras 
hjälp i analysen, helt enkelt en retorikanalys. De har använt sig av ett 
kvalitativt tillvägagångssätt, enligt dem. Vi anser dock att en analys som 
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innefattar kodning och räkning av ord blir mer kvantitativ och att man först 
därefter kan göra en kvalitativ analys av materialet. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen har ett upplägg på sju kapitel. I kapitel två presenterar vi teorier 
vi har använt till vår forskning. Kapitel tre beskriver våra tillvägagångssätt 
och metoder, som avslutas med en kritisk metoddiskussion. Resultat och 
analys sammanställs i kapitel fyra och därefter går vi igenom slutsatserna 
och för en diskussion kring problemområdet i kapitel fem. I kapitel sex 
redovisar vi våra referenser och avslutar med bilagor i kapitel sju.  
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2. Teori 

____________________________________________________ 

I det här kapitlet beskriver vi strategisk kommunikation samt PR-teori. Vi 
går därefter igenom människans olika uppfattning av språk och avslutar 
med en beskrivning av formbara målgrupper.  
____________________________________________________  

2.1 Strategisk kommunikation 

Experterna inom strategisk kommunikation, Jesper Falkheimer och Mats 
Heide, menar att strategisk kommunikation är en grundläggande del av 
organisationers ledningsfunktioner, det är ett praktiskt specialområde som 
innefattar behov, planläggning, strategiformulering och utförande av 
kommunikationsprocesser (Falkheimer & Heide, 2007). Grunig, tillsammans 
med Todd Hunt, menar att Public Relations är ledningen av kommunikation 
mellan en organisation och dess publiker. Den här definitionen har under 
senare år gått ett steg längre – nu sätts ett likhetstecken mellan 
organisationskommunikation och Public Relations (Falkheimer & Heide, 
2007). 

Strategisk kommunikation är inte begränsad till informatörernas verksamhet. 
Den förekommer på alla nivåer i en organisation; chefers dagliga 
kommunikation med medarbetare, webbredaktörens arbete och 
informationsdirektörens arbete med kommunikationsstrategier (Falkheimer 
& Heide, 2007). Därför blir strategiskt kommunikation som teori intressant 
för vår studie, just att den endast inte är begränsad till en informatörs 
uppgifter utan även för vem det nu än är som producerar en text till 
hemsidan. Falkheimer och Heide (2007) definierar strategisk 
kommunikation på följande vis:  

Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och 
genomförande av reflexiva och kritiska 
kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels 
olika publiker, intressenter och målgrupper, dels samhället 
som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 
organisatoriska verksamhetsmål (Falkheimer & Heide, 
2007:44). 

Kommuner, företag och organisationer lägger mycket energi på att förstärka 
sina varumärken. Om vi riktar in oss på kommuner så handlar det först och 
främst om en konkurrenssituation. Det råder en konkurrens mellan 
kommuner när det handlar om att behålla och locka till sig nya invånare. 
Kommuninvånarna attraheras av olika typer av värden som en kommun står 
för, men den kommun som har lyckats bygga upp det bästa varumärket har 
goda chanser att lyckas locka till sig fler invånare. Det handlar om att bygga 
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ett förtroende och en god relation med invånarna. Där spelar 
kommunikation, språk och varumärke en stor roll för att nå framgång. 

Kommuner riktar sig till olika målgrupper och då finns det viktiga saker att 
tänka på inom den strategiska kommunikationen. För det första motiveras de 
strategiska kommunikationsinsatserna utifrån att öka effektiviteten, att 
tillämpa kunskaper och att man använder rätt kanaler för rätt budskap, på 
rätt sätt.  

För det andra kan kommunikationsinsatserna relateras till 
deras betydelse för skapande, bibehållande och förstärking av 
organisationens image, det vill säga den ytliga föreställning 
som människor i omgivningen har om organisationen 
(kommunen) (Falkheimer & Heide, 2007:135). 

Strategisk kommunikation blir aktuellt för oss då det handlar om 
kommuners sätt att använda sig av språk och kommunikation för att locka 
och behålla invånare. Hur arbetar kommunerna rent 
kommunikationsstrategiskt för att nå bästa resultat? För precis som 
Falkheimer och Heide (2007) beskriver strategisk kommunikation med ”… 
kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, 
intressenter och målgrupper…”, så kan det kopplas till vår studie. Hur pass 
kvalitativa relationerna är beror på om kommunerna försöker att samarbeta 
eller dominera dem – att kommunicera med, snarare än till publikerna.    

2.2 PR-teori 

Vi lever i en föränderlig värld där etablerade gränser, auktoriteter och 
identiteter ständigt utmanas. Inom PR-området kräver det här ständig 
förnyelse och begrepp som lätt tas för givet blir alltmer svårfångade, så som 
målgrupp, budskap och identitet. Idag finns det multipla sätt att tolka och 
använda information och medier, den digitala tekniken har vänt upp och ner 
på etablerade kommunikationsmodeller – mottagarna har blivit deltagare 
(Larsson, 2002). 

PR blir aktuellt för vår studie då vi undersöker tre kommuner och om de 
använder sig av ett reklamspråk, som samtidigt är riktat till medborgarna. 
Har invånarna blivit kunder som kommuner slåss om genom att bäst kunna 
sälja in sig genom sitt språk? 

Larsåke Larsson tar hjälp av den kände PR-forskaren Todd Grunig i sin bok 
”PR på svenska: teori, strategi och kritisk analys” (2002) och menar att det 
politiska systemet samt det kommunala systemet: 

… är en öppen spelplats där fri konkurrens råder mellan olika 
intressentgrupper och PR-verksamhetens främsta syfte bör 
vara att fungera som ett kitt för en samhällelig gemenskap 
(Larsson, 2002:36f).  



  
 

 9 
Ted Durdel & Per Johansson 

Hur skapar ett samhälle gemenskap? Vilka kommunikationsmodeller 
används för att skapa gemenskapen? 

Grunig har skapat fyra PR-modeller som grundas på formen av 
kommunikation; dels asymmetrisk och symmetrisk aspekt samt envägs- och 
tvåvägskommunikation. Modellerna visas nedan (Larsson, 2002): 

 
Grunigs fyra PR-modeller: 
 
Modell Typ av 

kommunikation 
Egenskaper 

Publicitetsmodell Envägskommunikation Använder övertalning och 
manipulation för att påverka 
publiken att bete sig som 
organisationen önskar 

Publik 
informationsmodell 

Envägskommunikation Använder 
pressmeddelanden och 
annan enkelriktad 
kommunikationsteknik för 
att distribuera organisatorisk 
information 

Asymmetrisk 
modell 

Envägskommunikation Använder övertalning och 
manipulation för att påverka 
publiken att bete sig som 
organisationen önskar. 
Använder inte forskning för 
att se vad offentligheten 
tycker om organisationen 

Symmetrisk modell Tvåvägskommunikation Använder kommunikation 
för att förhandla, lösa 
konflikter och främja 
ömsesidig förståelse och 
respekt mellan 
organisationen och 
offentligheten 

Kommuner söker idag kontakt med sina medborgare för att skapa en 
ömsesidig relation och för att kunna ta emot synpunkter på vad som är bra 
och mindre bra (Kraft & Strandberg, 2007). Det kallas för interaktion och då 
används interaktionsmodeller som härstammar från symmetriska modeller. 
Målet med dessa är att uppnå balans mellan olika parter genom växelspel. 
Om kommunen kan identifiera både sitt eget och motpartens 
ställningstagande så har man goda möjligheter att upptäcka de gap som kan 
täckas igen via interaktion i kommunikationsaktiviteter, exempelvis genom 
sin hemsida. Grunig menar att ”den organisation som är beredd att förändra 
sitt agerande, genom respons från omgivningen, använder sig av en 
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symmetrisk PR-modell och symmetrisk kommunikation” (Larsson, 2002:47). 
Grunigs modellkoncept har påverkat utövning av PR-arbete både nationellt 
och internationellt. Inte minst för ledningar i organisationer där ett 
dialogorienterat strategiskt tänkande har introducerats och omgivningens 
perspektiv på PR- och informationsarbete framställs som centralt (Larsson, 
2002).  

2.3 Människans olika uppfattning av språk 

När man läser en text kommer omständigheterna alltid att vara annorlunda 
mot när texten skrevs. Språkanvändarens kunskap är framvuxen ur 
erfarenheterna av språket och hur man använder sig av kommunikation. Alla 
människor har inre förutsättningar som påverkar hur text och språk 
uppfattas. Professorn i språkvetenskap, Per Linell, menar att det leder till att 
författare av texter måste anpassa sitt språk så att risken för 
missuppfattningar blir minimala (Linell, 1995). Officiella texter, som i vårt 
fall är texter på kommuners hemsidor, är ofta riktade till många olika läsare 
med olika inbördes förutsättningar. Det leder till att texterna kan uppfattas 
olika beroende på vem som läser dem. ”Allmänt kan man säga att skribent 
och läsare, sändare respektive mottagare i den skriftliga kommunikationen, 
ofta har få förutsättningar gemensamma”(Linell, 1995:233). Mottagaren 
söker kunskap och en chans att kunna vidga sina vyer, men det som 
uppfattas i texten är ren information (Gärdenfors, 1996). 

Publikfrågan har skapat krav på organisationer, kommuner och myndigheter 
att både kunna ta emot och ge information på ett tillförlitligt sätt. Hur 
invidivider fungerar och agerar för att skapa goda relationer utgör grunden 
för hur de organisatoriska förhållandena ser ut. Publiken utgår från sina 
personliga förhållanden till organisationen och relationen baseras på de 
personliga kontakter människor inom och utom organisationen har med 
varandra. 

Nedan väljer vi att gå igenom en förenklad kommunikationsmodell för att 
ännu djupare förstå förloppet mellan de två och då främst hos sändaren. 

 

Bild 1: Kommunikationsmodell, sändare – mottagare 
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Alla förlopp inom kommunikation innehåller normalt en sändare, en 
mottagare och ett meddelande. Hos sändaren som vill nå ut med 
meddelandet ingår tankar, idéer, erfarenheter med mera, som brukar kallas 
för objekt. Objektet, som i detta fall är ett kommunikationsobjekt består av 
tecken och sändaren väljer medvetet vilka tecken och symboler som 
uttrycker det han eller hon vill säga. Det är en viktig process i hela förloppet, 
eftersom det är upp till sändaren hur mottagaren kommer att uppfatta det 
hela (Abrahamsson, 1972). 

2.4 Formbara målgrupper 

Det relationsbyggande arbetet för organisationer, kommuner och 
myndigheter har gjort att den symmetriska kommunikationsmodellen blivit 
av största vikt. Dialog mellan organisation och omgivning är centralt och 
kommunikationsprocessen strävar efter att vara etisk, jämlik och balanserad. 
En målgrupp ses som en grupp av individer som en organisation, i vårt fall 
kommun, vill påverka genom strategisk kommunikation. 
Målgruppsanpassning är en central del inom PR-arbetet och när det handlar 
om kommuner ses målgrupperna som intressenter. Det kan vara såväl 
enskilda individer som företag, men i kommuners fall handlar det oftast om 
kommuninvånare. Larsåke Larsson beskriver två olika strategiska 
angreppssätt när det handlar om målgrupper. Det första angreppssättet är det 
strategiska där publiken betraktas som en reaktion på situationen. Publiken 
saknar i detta angreppssätt egen handlingskraft och ses som konsumenter av 
ett budskap. Det andra angreppssättet är det dialogiska där publiken och dess 
medlemmar är jämbördiga och för dialog med organisationen. Publiken är 
att räkna med i samhället och grunden för denna process är kommunikation 
(Larsson, 2002). 

Noterbart i de båda perspektiven är att det dialogiska perspektivet använder 
sig av en symmetrisk kommunikationsmodell, som det strategiska 
perspektivet helt bortser från.  
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3. Metod 
_____________________________________________________________ 

I metodkapitlet redogör vi val av ämne, kommuner och analys samt 
argumenterar varför vi har gjort dessa val. Vidare beskriver vi hur 
genomförandet av analysen och datainsamlingen kommer att gå tillväga. 
Kapitlet avslutas med en kritisk metoddiskussion. 
_____________________________________________________________ 

3.1 Val av ämne 

Samhällsinformationen har och fortsätter att ändras över tid och sedan 
början av 90-talet har framförallt myndigheters sätt att kommunicera 
förändrats (Kraft & Strandberg, 2007). Diskussionen om att kommuner inte 
längre talar till sina medborgare som invånare, utan som kunder, blir mer 
och mer vanlig. Det har även medfört att kommuner har profilerat sig och 
byggt upp sina egna varumärken. Det räcker inte att lova saker som mål och 
budskap. Varumärkesprocessen bygger på att utforma strategier som leder 
till lyckade kommunikationsinsatser. Interaktiviteten är viktig samtidigt som 
digitaliseringen har spelat en stor roll i det hela.  

För att nå ut med samhällsinformation, vare sig den handlar om digital-tv-
övergångar eller vilken vårdcentral du ska vända dig till, krävs något som 
skiljer dig från mängden. Något som gör att du når ut. Och helst inte bara ut, 
utan också in i människor – att du sår ett frö som kan växa till förtroende 
(Kraft & Strandberg, 2007:70). 

Kommuners hemsidor är idag det viktigaste kommunikativa medlet för att 
nå ut med information och att locka till sig nya invånare. Vi tycker därför 
det är intressant att se hur kommuner talar till tänkta invånare genom sina 
hemsidor. Kommuner använder sig av välarbetade grafiska profiler och 
kommunikationplaner för att på bästa sätt nå fram med sitt budskap. Har 
sättet att strategiskt planera kommunikationen ett samband med hur 
kommunen faktiskt använder sig av språk på hemsidan?  

Vår c-uppsats ligger inom området för strategisk kommunikation.  

3.2 Val av kommuner 

De kommuner vi har valt att studera är Jönköpings kommun, Kalmar 
kommun och Växjö kommun. Vi har från början av vår studie varit inne på 
att jämföra tre kommuner och deras sätt att kommunicera med invånarna 
genom sina hemsidor. Därför blev det en komperativ studie av dessa tre 
kommuner som innefattar två delar; den första delen är en dokumentanalys 
av deras kommunikationsplaner och den andra delen är textanalyser av 
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texter på hemsidorna. Vi jämför tre kommuner med målet att kunna visa på 
ett fall av någonting, att en eller fler kommuner använder sig av ett 
reklamspråk där man riktar informationen till en eller flera specifika 
målgrupper. Det innebär inkludering och exkludering, val och bortval för 
kommunerna. Vi anser att fyra texter från de tre kommunernas hemsidor, 
plus deras kommunikationsplaner ger oss tillräckligt med material för att 
genomföra vår studie. Det ger oss ett brett spann på deras hemsidor, där vi 
jämför och analyserar liknande texter. Till exempel så analyseras och 
jämförs en text från Kultur och Fritid med en text från de andra 
kommunernas Kultur och Fritid. Det ger oss en god insyn i kommunernas 
språk och hur de faktiskt talar och använder sig av språket på hemsidan. För 
oss och för studien är det viktigt att vi jämför liknande texter och inte går in 
och ”djupdyker” på hemsidorna. Första intrycket är viktigt för att få 
mottagaren att läsa vidare, därför väljer vi så pass många inledande 
texter/välkomsttexter som möjligt. Det ger oss även en bra grund för att 
jämföra de tre kommunerna med varandra.  
 
Vi valde Jönköping, Kalmar och Växjö främst för att det är de tre stora 
kommunerna i Småland och har en viss konkurrens sinsemellan. Dessutom 
går de alla tre under kategorin som “stor” kommun, över 22 000 invånare 
(Strid, 2012-04-11). De delar vi kommer att analysera på kommunernas 
hemsidor är texter som är jämförbara både på vart och hur man hittar dem, 
samt kategori. Kategorierna vi väljer att fokusera på är nyinflyttade, flikar 
som “flytta hit” och “bygga & bo”, demokrati där man kan hitta en 
välkomsttext till kommunen, en text som beskriver hur kommunen fungerar 
och flikar som Kultur och Fritid. Alla tre kommunerna har också jämförbara 
resurser när det gäller antal anställda på webb och/eller information.  

De tre kommunerna är olika i invånarantal vilket vi snarare tycker är en 
fördel än en nackdel eftersom det ger dem olika utgångspunkter där en 
kommun kanske måste ha en bättre utvecklad strategisk kommunikation än 
den större kommunen. Likheter och skillnader blir därför tydligare och en 
orsak är då kanske invånarantalen. Växjö och Kalmar kommun är ganska 
jämna i invånarantal, medan Jönköpings kommun är en något större 
kommun. De är även de tre största kommunerna i Småland, vilket i sin tur 
skapar en viss konkurrens dem emellan. Det blir därför ännu mer intressant 
för oss se hur deras språk skiljer sig åt, eller om de rent av använder sig av 
samma sorts språk. 

3.3 Val av analys 

Vi ska analysera Jönköping, Kalmar och Växjö kommuns hemsidor genom 
en komperativ studie där vi vill kunna visa på ett eller flera fall som 
använder sig av reklamspråk. Vi tänker använda oss av dokumentanalys när 
vi analyserar kommunikationplanerna/grafiska profilerna. Här blir det en 
mer överskådlig blick av respektive kommuns vilja att kommunicera, hur de 
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vill nå ut med information och om det går att utläsa vilka målgrupper de 
inkluderar i tilltalssättet. I den andra delen av analysen använder vi 
textanalys, med hjälp av semiotik, eftersom vi vill studera ett 
samhällsfenomen; om kommuner blir mer kommersiella, där texten och 
språket står i fokus. Vi bygger upp ett analysschema som vi följer till punkt 
och pricka för de tre kommunerna, så att analyserna blir likvärdiga och inte 
skiljer sig åt. Om man ska göra en kvalitativ analys så kan en tematisering 
av valda kategorier och texter användas där man först delar in data i 
rubriker/kategorier och kollar sedan på relationerna mellan dem (Kruger & 
Wood, 2000). Vi kommer att analysera varför man har valt de kategorierna 
man har gjort, paradigm och syntagm, samt relationerna mellan kategori, 
målgrupp och kommunikationsplan. 

3.4 Genomförande av analys 

Genomförandet av vår analys grundar sig i att kvalitativt analysera vissa 
valda delar i en kommuns språkbruk och språkanvändande. Vi tänker 
analysera något som finns på alla kommuners hemsidor, nämligen texter och 
kommunikation till tänkta invånare. Vi väljer även att analysera deras 
strategiska kommunikation bakom texterna och deras 
kommunikationsplaner. En kommuns språkval måste vara väl genomtänkt 
och även spegla den egna profilen som kommunen utåt visar genom sina 
texter. Genom att göra en dokumentanalys och textanalys vill vi kunna visa 
på ett eller flera fall av kommuner som använder sig av ett mer säljande 
språk: ett reklamspråk. 

Vi kommer att använda oss av tidigare studier och uppsatser för att först och 
främst skapa oss en uppfattning om vad det innebär att göra en textanalys 
och en dokumentanalys. Sedan kommer vi att fördjupa dessa uppfattningar 
genom att studera litteratur som behandlar semiotik och text- och 
dokumentanalyser.  

3.5 Dokumentanalys 

Ett dokument är en sorts berättelse av någonting och dess främsta egenskap 
är att den innehåller text. För vår studie måste dokumentanalysen fylla båda 
eller någon av dessa två uppgifter: dokumentet måste vara ett 
forskningsobjekt och/eller vara en resurs vid forskning kring ämnet (Helland 
m.fl. 2008). Kommunikationsplanerna som vi väljer att analysera med hjälp 
av en dokumentanalys fungerar i vårt fall som ett forskningsobjekt där vi vill 
reda ut hur kommunernas tänkta tilltal ska vara, helt enkelt en viss del av 
deras strategiska kommunikation. När vi genomför vår dokumentanalys 
beskriver vi egenskaper i dokumentet som är viktiga för vår studie, 
tillexempel målgrupp/målgrupper, tilltalsform med mera. För att beskriva 
hur vi går tillväga med vår dokumentanalys illustrerar vi detta i ett 



  
 

 15 
Ted Durdel & Per Johansson 

analysschema, detta använder vi också oss av för att göra en så pass lik 
analys på alla tre dokumenten.  

 

Bild 2: Analysschema för dokument 

3.6 Textanalys 

Alla sorters texter som skrivs är skrivna och uppbyggda på olika sätt och det 
finns därför ingen klar modell för alla texter. En ingång till att analysera en 
text är att använda sig av begrepp som passar studien (Ekström & Larsson, 
2010). Vi tänker använda oss av: innehåll, relation och en kvantitativ del. 
Innehåll behandlar textens teman och temans innehåll, varför har man valt 
just dessa teman och vilka teman har man valt bort? Den andra 
analyskategorin är relation och handlar om språkets relation till mottagaren. 
Vi tar upp semiotiken som en bärande del i relationskategorin där myter, 
metaforer med mera bygger upp en relation till språket. Den kvantitativa 
delen består av räkning av antal ord i texterna, samt vilka ord som tas upp, 
till exempel: vi, oss, vår, vårt, du, kommunnamn och adjektiv. För att 
analysera alla texter likadant använder vi oss av ett analysschema som är 
uppbyggt efter dessa kategorier och hur en textanalys traditionellt brukar 
genomföras. 

 

 
Bild 3: Analysschema 1 för texter 
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Bild 4: Analysschema 2 för texter 

3.7 Semiotik som metod 

Luke Tredinnick, lektor i semiotik, menar att språk måste ses som ett eget 
informationssystem och text som informationsteknologi. Ett av de mest 
studerade signalementen är läran om språket. Allt som kan tolkas som en 
kategori till språket ingår i semiotik, såsom metatext eller marknadsföring. 
Semiotik ska alltså ses som en naturlig komponent i studerandet av digital 
information (Tredinnick, 2006). 

Semiotikens huvudmål är att ge en analytisk metod och ett synsätt på det vi 
studerar för att skydda oss mot misstolkningar. Vi använder oss till stor del 
av John Fiske (2007) och boken Kommunikationsteorier: en introduktion, 
för att beskriva och förstå oss på semiotik. Främst riktar sig semiotiken mot 
texten, men även mot bilder och symboler. Mottagaren, det vill säga läsaren, 
spelar en aktiv roll när det handlar om semiotik, uppfattningen baseras på 
mottagarens kulturella erfarenhet. Sändaren spelar en minst lika viktig roll 
och måste anpassa meddelandet till mottagaren. Semiotikens tecken och 
deras sätt att fungera kan delas upp i tre huvudområden (Fiske, 2007): 

1. Tecknets olika sätt att förmedla betydelse samt hur de står i relation till 
de personer som använder dem. 

2. System eller koder i vilka tecken organiseras. Koder har utvecklats för 
att möta ett samhällets krav eller för att utnyttja de 
kommunikationskanaler som finns tillgängliga för överföring av dem. 

3. Kulturen inom vilken dess koder och tecken arbetar. 

Den nya medieanvändaren ses idag som en konsument när det kommer till 
internet. När det handlar om texter på internet kan de avkodas på flera olika 
sätt beroende på vem mottagaren är och inom vilken kultur han eller hon 
lever i. Semiotisk analys visar hur betydelser av tecken i texter begränsas av 
koder och ideologiska strukturer. Tecken är alltid beroende av relationen till 
andra tecken i samma text (Bignell, 2002). Det här går att koppla ihop med 
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målgruppsanpassning som många kommuner arbetar med idag (Strid, 2012-
04-11) och är aktuellt för vår studie eftersom texterna och deras innehåll 
bestäms av vilken målgrupp de är riktade till. De delar inom semiotiken vi 
kommer använda oss av i våra analyser är denotationer, konnotationer, 
metaforer, myter, paradigm och syntagm samt adjektiv.  

 
3.7.1 Denotation och konnotation 

Förhållandet mellan tecknet och referenten i den externa verkligheten kallas 
för denotation. Den avser tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse. ”Ett 
fotografi av en gata denoterar just den gatan: ordet ”gata” denoterar en 
väg i en stad som kantas av byggnader” (Fiske, 2007:118). Gatan kan dock 
fotograferas på olika sätt, men deras denotativa betydelse skulle vara 
densamma. Denotation innebär att när vi ser ett tecken lägger vi inte några 
värderingar eller tolkningar på det, ett hus är alltid ett hus, även om det 
skulle se ut som något annat (Fiske, 2007). 

Om denotation är den mekaniska återgivningen på film av det objekt mot 
vilket kameran är riktad så är konnotationen den mänskliga delen av 
processen, urvalet av vad som ska finnas med på bilden, val av skärpa, 
bländare och så vidare. Denotation är alltså vad som fotograferas och 
konnotation är hur det fotograferas. Därmed kan man säga att denotation är 
det som genomförs av sändaren medan konnotation är processen som 
mottagen går igenom när han eller hon kodar av meddelandet. 

 
3.7.2 Metaforer 

Metaforer utnyttjar likheter och skillnader. När man talar om metaforer så 
finns det två termer som är viktiga: förmedlare och innebörd. Dessa två 
måste vara så lika att de kan förekomma i samma paradigm. Om vi säger att 
en båt plöjer sig genom vattnet är det en metafor. Metaforen i den meningen 
finner vi på ordet ”plöjer” som kan kopplas till verbet ”att klyva”. Vi 
kommer att använda metaforer som verktyg när vi analyserar texterna 
eftersom det skapar en djupare innebörd hos läsaren och bidrar till att 
språket övergår mer till ett reklamspråk.  
 
Fiske (2007) beskriver det såhär: 

Bokstavligen: Båten plöjer sig genom vattnet 

Metaforiskt: Plöjer, skär, klyver, hugger (paradigmatiskt urval) 

Det som sker är alltså en metaforisk transponering (i exemplet nedan skapas 
en metaforisk transponering av plöjer till rör). 

Innebörd: Båten rör sig genom vattnet. 

Förmedlare: Grävmaskinen plöjer sig genom jorden. 
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3.7.3 Myter 

Myter är berättelser som med vilken kultur förklarar eller uppfattar någon 
aspekt av verkligheten eller naturen. Myter fungerar i första hand så att de 
får historien att framstå som naturlig. Myter är i själva verket produkter av 
en samhällsklass som tack vare en viss historisk bakgrund blivit 
dominerande (Fiske, 2007). Likadant som att vi använder oss av metaforer 
för att förstå oss på språket och texterna använder vi också myter som ett 
verktyg. De här verktygen gör att en text blir mer lättläst, tilltalande och den 
avkodas mer naturligt av läsaren – texterna skrivs därmed med ett 
reklamspråk. 

 
3.7.4 Paradigm och syntagm 

Paradigm 
För att förstå sig på varför man väljer att skriva som man gör beskrivs här 
paradigm och syntagm som begrepp. Oavsett vad man skriver för 
meddelande inbegriper det någon form av urval. Detta urval gör man från ett 
paradigm. Ett paradigm har två grundläggande kännetecken (Fiske, 2007). 

1. Alla enheter från urvalet måste ha något gemensamt. De har gemensamma 
drag och finns därför i samma urval. Tar man alfabetet som är ett enkelt 
exempel så är bokstaven T en medlem och har något gemensamt med 
bokstaven P. Däremot har siffran 20 inget gemensamt och passar därmed 
inte ihop i detta paradigm. 

2. Alla medlemmar i ett paradigm måste gå att urskilja från varandra. Man 
måste alltså kunna skilja på vad tecknen representerar och vad de 
symboliserar. 

Oavsett vad det gäller för urval så inbegriper urvalet paradigmatiska val. Det 
kan vara vilken färg vi väljer att ha på ytterdörren, vilken soffa vi har i 
vardagsrummet, vilken bilmodell vi kör med mera. Hur som helst så finns 
det en viss betydelse i urvalet. Enligt Fiske (2007) så bestäms betydelsen av 
de enheter vi inte valde ”… där det finns ett urval finns det betydelse, och 
betydelsen av det valda bestäms av betydelsen av det som inte valdes” 
(Fiske, 2007:84). 

Syntagm 
Likadant som alla meddelanden innehåller ett urval, innehåller alla 
meddelanden någon form av kombination av tecken, det kallas för syntagm. 
Till exempel så finns det många olika vägskyltar. Alla dessa har olika 
former; fyrkantiga, runda, trianglar och så vidare. De bildar ett paradigm 
tillsammans med symbolerna som finns på dem. Ett syntagm är däremot det 
meddelandet som de utvalda tecknen kombineras till. Ett annat exempel är 
att vår klädsel är ett syntagm av val ur ett paradigm (Fiske, 2007). 
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3.7.5 Adjektiv 

Adjektiv är ord som vanligtvis betecknar en egenskap eller ett tillstånd. Det 
kan vara svårt att skilja på substantiv och adjektiv och för att vi ska se på 
adjektiv lika i alla texter ser vi på adjektiv som professorn i språkvetenskap 
Östen Dahl beskriver i sin bok ”Grammatik” från 2003. Han menar att den 
första informationen man får av någonting är ett substantiv, ytterligare 
information bör beskrivas med ett adjektiv. Ett enkelt exempel är ”Där är en 
bil”, här är informationen först ett substantiv, som sedan går över i adjektiv 
genom att säga ”Den är röd”. I det svenska språket är det onaturligt att vända 
på meningarna genom att säga ”den är röd, det är en bil” (Dahl, 2003). Går 
man in djupare i den svenska grammatiken finns det även olika böjningar av 
adjektiv, till exempel superlativ, kongruensböjningar med mera. Vi väljer 
bara att benämna adjektiv som adjektiv och det kommer att användas i vår 
kvantitativa del. Här räknar vi antal ord som är adjektiv i texterna och då 
väljer vi ord som betecknar en egenskap av någonting, som adjektiv gör. Till 
exempel blir en text mer reklamspråk om man skriver ”Det här är en mycket 
fin kommun”, jämfört med om man hade skrivit ”Det här är en kommun”. 
Mycket och Fin blir då adjektiven vi räknar och som även ”säljer” in 
kommunen och gör texten mer tilltalande för läsaren.   

3.8 Insamling av material på hemsidorna 

Eftersom vår studie sträcker sig över några månader så väljer vi att göra 
insamlingen av textmaterial under en kort tid. Det valet grundar vi i att 
kommunerna har möjlighet att uppdatera sin hemsida och eftersom vi gör 
analysen på en kort tid, så tar vi bort ett potentiellt hot: att vi får olika 
material. Vi väljer att göra dokumentanalysen före den semiotiska analysen 
eftersom deras strategiska kommunikation minst sagt påverkar deras 
tilltalssätt. Insamling av material på hemsidorna är inte mer än att kopiera 
texterna och välja ut texter som är likvärdiga och tagna från ungefär samma 
flikar på hemsidorna. Deras hemsidor är utformade väldigt olika och därför 
får vi samla in textmaterialet från lite olika flikar, men försöker hitta så pass 
likvärdiga texter som möjligt. Det verkligen tidkrävande i arbetet ligger i att 
analysera, bearbeta och skaffa sig en djupare förståelse på vad texterna 
verkligen berättar. 

Insamling av respektive kommuns kommunikationsplan har skett genom 
kontakt med informationschefer eller liknande. Jönköpings dokument finns 
inte att få tag på genom hemsidan och därför finns det som en bilaga. 
Kalmar och Växjö kommun har sina kommunikationsplaner tillgängliga på 
deras hemsidor, de hänvisas därför som en internetkälla. 
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3.9 Kritisk metoddiskussion 

Det är viktigt att reliabiliteten som ställs på en semiotisk analys är hög och 
uppfyller kraven och villkoren. Ett problem som man ställs inför är att det 
finns mycket utrymme på den konnotativa nivån, alltså uppfattas det olika 
beroende på vem som gör studien. Skulle studien genomföras av andra 
studenter med andra erfarenheter finns det en möjlighet att resultatet skulle 
se annorlunda ut. Därför har vi valt koder, som en del, för att öka 
pålitligheten i studien. Koderna vi använder oss av är kvantitativa i den 
mening att vi bland annat räknar ord i utvald text. Oavsett vem som gör 
studien så kommer analysmetoden och resultatet på en innehållsanalys med 
hjälp av koder inte att se annorlunda ut. Anser vi att en text är innehåller 
reklamspråk så grundar vi det dels i den kvantitativa delen, som även hör 
ihop med hur vi analyserar den kvalitativa delen. 

Faktorer som ålder, kön, bakgrund och social status spelar stor roll hos 
forskaren i hur han eller hon tolkar materialet i den semiotiska analysen. För 
att ha en god validitet så måste vi mäta det som är avsett att mätas. Här ser vi 
inga större problem eftersom det inte finns några andra utomstående faktorer 
som spelar roll i vår bärande insamlingsmetod. Problem som till exempel 
kan uppstå vid intervjuer eller enkätfrågor kan vi bortse från i vår studie och 
kan helt och hållet lägga fokus på en och samma sak; texterna. 

Eftersom vi har valt att studera tre kommuner och enbart deras sätt att 
använda sig av språket på sina hemsidor så uppstår det begränsningar med 
studien. Vi har inte som mål att kunna generalisera över Sveriges alla 
kommuner, utan vi vill kunna se på fall av reklamspråk utifrån de tre 
kommuner vi har valt. Vi vill även se på likheter och skillnader dem 
sinsemellan. Utöver det vi har studerat går det att genomföra till exempel 
kvantitativa eller kvalitativa intervjuer med invånarna i kommunerna för att 
se hur de uppfattar och tar till sig informationen som kommunen sänder ut.   

En fråga vi ställde oss själva var: Hur pass långt vi kommer med denna 
studie? Det finns klara begränsningar och kanske främst eftersom intervjuer 
med medborgare inte har gjorts. Eftersom vår aspekt är att bara analysera 
hur de tre kommunerna talar till invånarna, inte hur invånarna uppfattar 
informationen, så stannar våra resultat där. Vi tycker att sändaren 
(kommunen) är ett intressant studieobjekt där man tidigare inte har sett 
medborgarna som kunder. Med denna metoddiskussion och för- och 
nackdelar menar vi att vår metod är den bästa för det vi ska studera.  
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4. Resultat och analys 
____________________________________________________________ 

I det här kapitlet analyseras först dokumenten på kommunikationsplanerna 
som sedan följs upp av en textanalys på fyra utvalda texter från de tre 
kommunernas hemsidor. 
_____________________________________________________________ 

4.1 Dokumentanalys  

För vår analys använder vi oss av ett analysschema som appliceras på alla de 
dokumenten vi har valt att titta närmare på. Dokumentanalysen är illustrerad 
nedan. 

Bild 5: Analysschema för dokument 

Först görs en överblick av dokumenten där vi beskriver vad dess innehåll är, 
hur det är skrivet och till vem det är skrivet. Sedan går vi över till att gå 
igenom kommunens tänkta målgrupp, vilket bör stå i dokumentet, samt 
varför kommunen riktar sig till denna målgrupp. Till sist analyserar vi 
kommunens val av språk, med andra ord hur de planerar att tala till sina 
medborgare/tänkta invånare. I slutet av kapitlet hittas en gemensam 
sammanfattning som kopplar ihop hur dokumenten är skrivna med hur deras 
faktiska texter är skrivna. Med andra om tilltalsformen är densamma. 
Dessutom likheter och skillnader kommunerna sinsemellan.  

Jönköpings kommun har ett kort dokument som heter ”Informations- och 
kommunikationspolicy” (Bilaga 13) och riktar sig mer till att information 
och kommunikation ska finnas och användas. 

Kalmar kommun har ett dokument som kallas ”Riktlinjer för kommunikation 
i Kalmar kommun” (Kalmar kommuns webbplats). Här hittar man allt ifrån 
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vilka kanaler de använder sig av till vilka målgrupper kommunen riktar sig 
till.  

Växjö kommun har valt att lägga sin Informationspolicy i dokumentet 
”Grafisk profil och informationspolicy” (Växjö kommuns webbplats) som 
klassiskt går igenom färger och allt som en grafisk profil innebär. Däremot 
så finns en informationspolicy (liknande Jönköping) i dokumentet. 
 

4.1.1 Jönköpings kommun 

Resultat 

Jönköpings kommuns kommunikationsplan har några år på nacken och är 
ändå det dokument som används idag. Senast den är reviderad är 2006-12-
01. Tanken med dokumentet är att det ska rikta sig till alla som skriver, 
illustrerar eller formerar något från kommunen till medborgarna eller 
intressenter. De är väldigt tydliga med att öppenhet och diskussion ska 
finnas för att ”… medborgarna ska känna delaktighet och engagemang i 
gemensamma angelägenheter” (Bilaga 13).  

Kommunen skriver själva i ett stycke att ”olika förvaltningar har olika 
informationsbehov – alltifrån myndighetsupplysning till ”säljande” 
information” (Bilaga 13). Här skriver de med andra ord att kommunen 
arbetar med att sälja in sig, exempelvis till medborgare eller nya invånare.  

Jönköpings kommun beskriver inte hur deras kommunikation ska 
kommuniceras utan mer att den ska kommuniceras öppet och tydligt. De 
beskriver noga att fördelarna med informationstekniken ska tas tillvara på, 
men det finns inga riktlinjer för hur de ska använda sig av dessa. Och inte 
heller några riktlinjer för vilka kanaler som ska användas. Deras 
övergripande mål för den externa kommunikationen är att den ska stärka 
demokratin, skapa en förståelse för beslut och att ge en insikt i 
verksamheter, service och beslut. De beskriver att detta ska göras genom ett 
gemensamt informations- och kommunikationsarbete för att en tydlig bild av 
kommunen då skapas.  

Kommunens målgrupper för den externa kommunikationen är enligt dem 
själva ”… kommuninvånare, näringsliv, media, inflyttande och studenter” 
(Bilaga 13). Med andra ord en ganska stor målgruppsprofil där de 
inflyttande och studenter är de viktigaste målgrupperna. 

Medarbetarnas roller beskrivs också, men väldigt formellt. Återigen inte hur 
medarbetarna ska agera, utan att de har ett ansvar gentemot kommunen och 
att all information ska vara lättförståelig och anpassad för sin målgrupp. De 
beskriver ansvar som ”ansvar för information betyder inte bara ansvar för 
dess utformning och innehåll utan också att förutse informationsbehov och 
ta initiativ till information” (Bilaga 13).  
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Analys 

Dokumentet ligger endast på två sidor och dess språk är väldigt 
gammalmodigt och formellt, vilket gör dokumentet svårt att läsa och att ta 
till sig även att det är lite att läsa. Bara dess rubrik ”Informations- och 
kommunikationspolicy” talar för att det är ett rent formellt dokument. De 
skriver själva att detta dokument kompletteras med riktlinjer för grafisk 
profil, mediekontakter och så vidare. Varför inte bygga in allt i ett 
dokument? Då slipper man arbetet med att leta fram dokumenten själv om 
man nu ska nå ut med någon information från någon förvaltning. Arbetar 
man med en kampanj eller ska lägga ut en annons så behöver man mallar för 
annonser, vilka kanaler man använder sig av, info om grafiska profilen och 
som detta dokument innehåller: informationspolicy. Ett argument till att 
skapa sådana här dokument för alla i kommunen (inte bara 
informationsenheten) är att medarbetarna exempel ska kunna skriva texter 
och göra mindre annonser själva. Det för att avlasta informationsenheten så 
pass mycket som möjligt. 

Typsnittet i dokumentet bidrar till lässvårigheten och det ser mer eller 
mindre ut som om det är skrivet på en skrivmaskin. Utformningen är också 
slarvigt gjord och vi har svårt att tro att en tjänsteman som läser detta för att 
sätta sig in i informationsarbetet för till exempel ett projekt inte blir något 
klokare på hur han eller hon ska arbeta för att nå ut med någon form av 
information. De skriver flera gånger i dokumentet att informationen ska vara 
tydlig och enkel, samtidigt som informationen i själva dokumentet inte alls 
är tydlig och enkel. 

Deras målgruppsval känns hastigt gjord eftersom de har valt att skriva in ett 
så pass stort omfång. Kommuninvånare känns som ett självklart val av 
målgrupp för en kommun, men vilka grupper riktar de sig till i första hand 
när det gäller den externa kommunikationen? De skulle noggrant behöva gå 
igenom vilka målgrupper de ska pin-pointa när det gäller inflyttande. Samt 
att inflyttande inte är en målgrupp som behövs lägga alltför stor vikt på, de 
är ju redan inflyttade. För att nå deras egna mål med fler invånare, fler 
företag med mera så behövs det självklart; fler invånare. Därför behövs en 
målgrupp som tänkta invånare eller liknande, där till exempel barnfamiljer 
och/eller nyutexaminerade studenter kan vara målgrupper. Inte bara 
studenter som en målgrupp, eftersom en stor andel av dem studerar ett antal 
år och letar sedan sig vidare, minst lika viktigt att behålla så pass många som 
möjligt. 
 

4.1.2 Kalmar kommun 

Resultat 

Kalmar kommuns kommunikationsplan är framtagen så att alla inom 
kommunen vet vilket språk som ska användas, vilka målgrupper man riktar 
sig till och hur man förmedlar dessa aspekter på bästa sätt. Dokumentet är 
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tio sidor långt och går igenom målgrupper, vilka kanaler man använder, hur 
man når ut med informationen och hur det ska se ut. Även att det är ett 
dokument från en kommun, så används inte ett formellt språk vilket gör den 
lättläst. Ord som vi och jag används flitigt. Syns även det i Kalmar 
kommuns texter?  

Dokumentet tar upp kommunens styrkor och svagheter. Ett exempel är 
SCB:s undersökningar som visar på bra betyg från invånarna i Kalmar samt 
att landskapet, natur- och friluftslivet får höga betyg. De tar även upp 
statistik som visar att Kalmar är en attraktiv stad för barnfamiljer som ger 
alla möjligheter som en storstad kan erbjuda men även det lugna från 
landsbygden. En stor svaghet de beskriver är att nästintill ingen svensk kan 
nämna något Kalmarföretag eller någon produkt från Kalmar. Styrkorna och 
svagheterna gestaltar även deras målgruppsanpassning, där till exempel 
barnfamiljer och företagare är högsta prioritet. Kommunen har klara och 
tydliga mål som ingår i Attraktiva Kalmar. Här finner man mål som att 
befolkningen ska öka till 70 000 invånare och att fler bostäder ska byggas. 
Målgrupper som de tar upp är de interna och externa. Inom de externa är det 
främst tänkta invånare och företag som vill etablera sig i Kalmar.  

I många delar av dokumentet tar de upp att de vill nå ut med att Kalmar är 
en bra stad att flytta till (tänkta invånare) och att kommunen är väl 
förberedda på att etablera företag (nya företag).  

Kalmar tar som sagt upp alla de olika informationskanalerna de använder sig 
av. Hemsidan, som vi valt att rikta in oss på och då texter och språk på 
hemsidan, skriver kommunen själva att ”… arbetet med att ha en aktiv 
webbplats prioriteras” (Kalmar kommuns webbplats, 2011:7). Samt att den 
ska vara väldigt interaktiv så att besökarna aktiveras och blir delaktiga.  

Analys 

Dokumentet ligger på tio sidor vilket möjligen kan kännas lite långt. 
Däremot är den väldigt lättläst med korta stycken och tydliga rubriker vilket 
gör att de tio sidorna inte blir tunga att läsa. Som beskrivet innan används 
inget formellt språk alls, vilket är viktigt eftersom vem som helst i 
kommunen kan ta till sig informationen för just sitt ändamål. Kanske även 
utan att behöva kontakta informationsenheten för att få reda på hur de ska nå 
ut med informationen. Det märks att dokumentet är välgenomarbetat och 
typsnitten är noga valda för att det ska bli enkelt att läsa.  

En av de bärande orsakerna till att Kalmar kommun ”väljer” bort de egna 
kalmarborna som en av de bärande målgrupperna är att invånarna är så pass 
nöjda. Därför kan kommunen rikta mer fokus till tänkta invånare och väljer 
därför bort det mer informerande språket och väljer istället det säljande 
språket. Kalmar kommun har på så sätt kunnat växa ifrån en fas som många 
kommuner fortfarande befinner sig, den så kallade ”Servicedemokratin”. Vi 
anser därför att Kalmar är en kommun som har utvecklats mycket när det 
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gäller varumärkesarbete och framförallt sättet att uttrycka sig i texter som 
når utanför kommunhusets väggar. 
 

4.1.3 Växjö kommun 

Resultat 

Växjö kommun, till skillnad från Jönköpings kommun, har valt att lägga sin 
informationspolicy i den grafiska profilen. Den är väldigt lik Jönköping i 
utformningen och språket. Alltså ett formellt språk som tar upp att 
informationen ska vara tydlig, öppen och så vidare. Typsnittet och 
utformningen gör den lättläst, även om det är ett formellt dokument.  

Efter informationspolicyn kommer en ”checklista” som vilken 
kommunanställd som helst kan använda sig av, när man ska nå ut med 
information. Här tas de viktigaste punkterna upp och behandlas väldigt kort. 

Analys 

Språket i dokumentet är som sagt väldigt formellt och beskriver inte hur 
man ska nå ut med informationen. Checklistan som finns med är enkel och 
tydlig, skulle dock kunna utvecklas med liknande punkter som Kalmar 
kommun tar upp, till exempel vilka kanaler man ska använda sig av och 
vilket språk respektive kanal bör innehålla. Ett dokument som mer beskriver 
hur kommunikationen ska fungera i Växjö kommun hade varit enklare att ta 
till sig. Nu är dokumentet svårläst och kan uppfattas på många sätt, vilket i 
sin tur gör att informationen och kommunikationen de når ut med kan se ut 
på olika sätt. Det viktigaste är ändå att den strategiska kommunikationen och 
att ett enhetligt språk används på de viktigaste kanalerna, till exempel 
hemsidan. 
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4.2 Textanalys 

Resultaten av texterna kommer att behandlas likt dokumentanalysen. En 
kommun efter den andra med Jönköping först, sedan Kalmar och sist Växjö. 
Vi har valt fyra texter från kommunernas hemsidor. De texter vi har valt 
finner man på samma sidor på respektive hemsida, men kan skilja sig 
mycket i utformandet. Den första texten är en välkomsttext/presentation av 
kommunen och staden, den andra texten är en mer politiskt inriktad text, den 
tredje är en text om friluftsliv och den sista texten handlar om jobb i 
kommunen. Texterna kommer att analyseras utifrån två analysscheman (se 
analysschema 1 och analyschema 2 nedan). Huvudtemat, som behandlas 
med hjälp av scheman och semiotik, är vilken form av kommunikation/språk 
som kommunerna använder sig av. Försöker de PR-isera sin kommun, sälja 
in sig själva eller levererar de endast texter utan ett säljande språk med 
endast ett informerande tilltalssätt? 
 

 

Bild 6: Analysschema 1 för texter                         Bild 7: Analysschema 2 för texter 

 

Analysschema 1 

Första analysschemat ger svar på innehåll, relation och kvantitativt räknande 
av förekomsten av utvalda ord. Innehållet i texten analyseras genom att vi 
tittar på vilka teman som kommunen väljer att lyfta fram. Ett val och bortval 
av kategorier skapas i någon form, så fort en kommun väljer att framhäva ett 
tema skapas även ett bortval av ett annat tema (Linell, 1995).  

När vi undersöker relationen gör vi en semiotisk analys av texten med hjälp 
av myter, metaforer och konnotationer. Den semiotiska analysen ger även 
svar på vilken målgrupp texten är riktad till eftersom typen av språk som 
används riktas till olika målgrupper.   

Den kvantitativa delen innehåller en räkning av ord som vi sammanställer i 
en tabell för att få reda på hur stor del av texten som använder sig av olika 
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typer av ord: till exempel vi, oss, vår, vårt och du. Dessa ord skapar känslor 
av ”vi-känsla”, tillhörighet och interaktivitet. Alltså en mer säljande text som 
även suddar ut den auktoritära klangen. Kommunnamn, till exempel ordet 
”kommun”, skapar en auktoritär klang och bör användas med försiktighet, 
dels för att en text inte blir lika inbjudande samt att interaktiviteten från 
läsaren kan försvinna (Abrahamsson, 1972). Vi undersöker även 
förekomsten av adjektiv i texterna – många adjektiv är ett tecken på ett 
reklamspråk. Efter räkningen av ord kommer vi beskriva vad det här innebär 
rent kommunikationsmässigt. 
 
Analysschema 2 

Det andra analysschemat ger svar på den andra texten vi har valt från 
respektive hemsida. Här behandlas innehåll och vad för slags text det 
handlar om. 

Relationen i texten berättar vad texten handlar om och till viken målgrupp 
den är riktad. Hittar vi inga myter, metaforer etc kommer vi enbart berätta 
vad texten handlar om. 

Den kvantitativa delen innehåller, liksom den första analysen, en räkning 
av orden i texten. Även här kommer vi beskriva vad detta betyder rent 
kommunikationsmässigt. 
 

4.2.1 Jönköpings kommun 

Jönköpings kommun (Bilagor, text 1) 

Innehåll 

Den här presentationstexten av Jönköpings kommun beskriver staden som 
en av Sveriges starkaste regioner. Kommunen har valt att lägga stor vikt vid 
stadens handelsmöjligheter, hotell, restauranger och olika typer av boende i 
staden. Man lyfter fram många olika teman – expansiv kommun, 
administrativt centrum, boende och natur.  

Möjligheten till boende både centralt och på landet beskrivs i texten och 
riktar sig till både barnfamiljer, pensionärer och ungdomar. Det saknas dock 
en beskrivning av högskolan i Jönköping, hur många studerar i staden, 
varför ska man studera där? I deras strategiska kommunikation framkommer 
det klart och tydligt att studenter är en av huvudmålgrupperna. 

Värt att notera är även typen av språk som används. Det är inget ”vi-tilltal” 
utan ett mer stereotypt språk som är beskrivande, men frågan är om det då 
blir lika tilltalande?  
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Relation/semiotisk analys 

”Vid södra änden av Vättern ligger Jönköping, en av Sveriges ekonomiskt 
starkaste regioner.” 
Texten inleds med en beskrivning av Jönköping – en ekonomiskt stark 
region. Det här konnoterar en känsla av att den som flyttar hit kommer leva 
ett rikt liv. Eller är det en myt? Varför är Jönköping en av Sveriges 
ekonomiskt starkaste regioner? 

”Jönköping är ett nav för logistiken i södra Sverige.” 
Det här är en metafor: ”Ett nav för logistiken” kan beskrivas som den 
centrala delen för transport av varor, en knytpunkt och samlingsplats i södra 
Sverige. 
Bokstavligen: ”Ett nav för logistiken.” 
Metaforiskt: Central del för transport, knytpunkt och samlingsplats. 

”Här finns goda möjligheter till ett attraktivt boende oavsett om man vill bo 
centralt eller på landet.” 
Det här är en konnotation – spelar på känslan av ett attraktivt boende, men 
vad som är ett attraktivt boende är olika från person till person. 
 
Kvantitativ kodning av texten ”Jönköpings kommun” 
 

Jönköpings 
kommun 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Jönköpings 
kommun 

149 0 (0%) 4 (2,7%) 11 (7,3%) 

Vad betyder det här? 
 
Den kvantitativa kodningen av den här texten visar att Jönköpings kommun 
har använt en blandning av ett reklamspråk och ett mer formellt språk. Inga 
ord som vi, oss, vår och så vidare, men det förekommer elva adjektiv. Det 
väger tyngre än de fyra kommunnamnen som finns med. 

Politik och delaktighet (Bilagor, text 2) 

Innehåll 

Den här texten beskriver Jönköping kommuns politiska verksamhet. Liksom 
på Kalmar kommun och Växjö kommuns hemsida ligger den här texten 
under fliken demokrati.  
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Relation 

Jönköpings kommun beskriver sig genom den här texten som en öppen 
kommun som har stor frihet och delger alla kallelser och protokoll på sin 
hemsida. De vill ge kommuninvånarna den bästa möjliga servicen och 
tillfredsställa alla behoven. Den andra delen av texten, med rubriken 
”politisk ledning”, är mer beskrivande. Alltså är det en blandning av språk i 
den här texten. 
 
Kvantitativ kodning av ”politik och delaktighet” 
 

Politik och 
delaktighet 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Jönköpings 
kommun 

158 0 (0%) 18 (11,4%) 2 (1,2%) 

Vad betyder det här? 
Den kvantitativa räkningen av Jönköpings politiskt inriktade text innehåller 
mer formella kommunord än ”vi-ord” och adjektiv. Det gör att den blir mer 
formellt skriven och ger inte sken av ett reklamspråk. 

Friluftsliv och motion (Bilagor, text 3) 

Innehåll 
Jönköpings kommun beskriver sitt friluftsliv och motion i texten. De skriver 
att det finns goda möjligheter och att de kan hjälpa till med många tips. De 
har även valt att ta med ett citat från miljöministern som valde Örebro 
kommun till Friluftskommun 2012 och där Jönköping kom på en nionde 
plats.  

Relation/semiotisk analys 
Texten innehåller inte några myter, metaforer, denotationer eller 
konnationer. 

Kvantitativ kodning av texten ”Friluftsliv och motion” 

Friluftsliv och 
motion 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Jönköpings 
kommun 

123 4 (3,3%) 5 (4,1%) 10 (8,1%) 
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Vad betyder det här? 
 
Texten beskriver inte så personligt hur Jönköpings friluftsliv är. De skriver 
att det finns badplatser, skidspår med mera. Men däremot inte vilka 
badplatser och vilka skidspår, till skillnad från Växjö som tar upp en del 
namn på sjöar och naturreservat. Texten tar även en märklig skepnad när de 
sedan väljer att citera miljöministern som delat ut bästa Friluftskommun 
2012, där Jönköpings kommun kom på nionde plats. En nionde plats bland 
290 kommuner är i verkligheten ett väldigt bra resultat! Däremot så kan det 
uppfattas annorlunda när man läser texten för första gången. Direkt när man 
läser den tänker man: ”en nionde plats är en nionde plats och egentligen 
ingenting att skryta med”. Därför känns valet av att ha med citatet 
ogenomtänkt. Vi anser att texten är ett försök till att sälja in Jönköpings 
friluftsliv. Med andra ord innehåller den ett reklamspråk, men ett 
reklamspråk som inte uppfattas positivt hos läsaren.  

Jobba hos oss (Bilagor, text 4) 

Innehåll 

Jönköping väljer i sin text ”Jobba hos oss” att framhäva att kommunen är en 
stor arbetsgivare där det alltid finns tillgång till jobb och framförallt jobb där 
man kan utvecklas. De använder en viss del reklamspråk som gör texten 
tilltalande där till exempel ord som extra intressanta och stor- och trygg 
arbetsgivare används för att göra kommunen tilltalande. I den avslutande 
delen av texten riktar de sig även till specifika yrkesroller och målgrupper 
genom att nämna vilka tjänster de kommer att vara i behov av de närmaste 
åren.  

Relation/semiotisk analys 

”Tycker du att det är viktigt att hjälpa andra, även om det handlar om en 
uppgift som inte ligger på "ditt bord"?” 
Det här är en metafor som symboliserar arbetsuppgifter som endast finns 
inom din yrkesroll. 
Bokstavligen: Endast uppgifter som du jobbar med, som finns på ditt bord, 
inget annat. 
Metaforiskt: Att du inte bara kommer att få arbeta med uppgifter som ligger 
på ditt skrivbord. 
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Kvantitativ kodning av texten ”Jobba hos oss” 

Jobba hos oss Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Jönköpings 
kommun 

 

205 

 

20 (9,8 %) 

 

3 (1,5 %) 

 

6 (2,9 %) 

Vad betyder det här? 
Det mest utmärkande i texten och som Jönköpings kommun nämner flera 
gånger är att de är en stor och trygg kommun som alltid är i behov av ny 
personal. Det gör kommunen tilltalande oavsett vilken målgrupp tänkta 
invånare är, helt enkelt ett brett spann som riktar sig till många. Jönköping 
använder sig inte av några myter, metaforer och konnotationer/denotationer i 
texten och den kan därför kännas som en ”text i mängden”. När de väljer sig 
att rikta in sig till vissa yrkesroller mer än andra, kanske de kan locka dem 
ännu mer genom texten. 

Jönköpings text för ”Jobba hos oss” är en lagom lång text för att läsaren ska 
läsa hela, samt att även kunna ta in vad det står. Däremot tar inte kommunen 
tillvara på det här ypperliga tillfället att sälja in kommunen till tänkta 
invånare. Att kunna erbjuda jobb är ett att de starkaste skälen till att flytta till 
just den staden. Texten använder sig till viss del av ett reklamspråk, som 
även syns tydligt i den kvantitativa delen där kommunnamn är få och ord 
som du, vi samt adjektiv skapar en liten känsla av reklamspråk. Texten hade 
kunnat använda sig av till exempel myter och metaforer för att ännu starkare 
visa på att ”här ska du jobba”. Texten har som sagt en liten tendens till ett 
reklamspråk som säljer in kommunen till tänkta invånare, genom att tala gott 
om kommunen som arbetsplats. Dock kan texten bli ännu mer personligt 
tilltalande genom att de riktar sig ännu starkare, till exempel till ingenjörerna 
och förskolelärarna som de nämner kort. 

4.2.2 Kalmar kommun 

Välkommen till Alla Tiders Kalmar (Bilagor, text 5) 

Innehåll 

Kalmar väljer att ställa det lilla mot det stora i texten då man väljer att locka 
både invånare som letar efter en storstad eller en mindre stad där tempot är 
lugnare. 
 
Det utmärkande i texten är tilltalet till familjer. De skriver att det finns ett 
rikt liv för familjer, nära till havet och Öland, tilltalande boende, bra utbud 
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av kultur och evenemang.  
 
Kalmar är ett växande handelscentrum och även en växande stad för 
studenter. Det väljer de att också framhäva i texten genom sin framtidstro, 
att de strävar efter att hela tiden växa och bli bättre. 
Det intressanta i texten som helhet är varför Kalmar kommun väljer att 
skriva om just de områdena som de skriver om. Vad väljer de att ta upp och 
vad väljer de att inte ta upp? Fiske (2007) menar att alla meddelanden 
innehåller ett urval som grundar sig i just paradigm och syntagm. Vad är då 
paradigmet och syntagmet i denna text? Enkelt går det att se vad de väljer att 
ta upp genom att titta på rubrikerna; livskvalitet och framtidstro. Här har 
man gjort ett aktivt urval bland mängder av områden som utmärker Kalmar 
som profil. Tänker man på Kalmar som stad så kopplar man genast tankar 
till Öland, slottet och Kalmar FF. Alla dessa kategorier väljer de att nämna 
under livskvalitet. Man väljer med andra ord att profilera sig genom 
arkitekturen som finns, tillgången av kulturutbud och närheten till havet. 
Alla dessa områden, tillsammans med dem som de inte väljer att ta upp, 
bildar ett paradigm. När man har valt ett område ur ett paradigm så bygger 
man vidare på valet med hjälp av andra enheter. Kombinationen man då gör 
kallas för syntagm. Med andra ord är kategorierna och orden som skrivs 
under rubrikerna ett syntagm och väljs först ut efter att rubriken har skapats 
(Fiske, 2007). 
Kalmar kommun väljer med denna text att skapa ett annorlunda sätt att tala 
till medborgare. De profilerar sig i texten genom aktiva val av tilltalande 
områden och ett språk som liknar ett säljspråk. 

Relation/semiotisk analys 
 
”Välkommen till Alla Tiders Kalmar - en av ostkustens pärlor!”.  
Det här är en metafor. “En av ostkustens pärlor” kan beskrivas som en av de 
finare städerna på ostkusten: 
Bokstavligen: “En av ostkustens pärlor”. 
Metaforiskt: En av de finaste städerna på ostkusten, unik plats på ostkusten. 
 
”Kalmar har den lilla stadens personliga charm, men erbjuder den stora 
stadens möjligheter”.  
Konnotation - spelar på känslor hos mottagaren, hur är det att bo i en mindre 
stad med stora möjligheter?  
 
”Staden har med sin kullersten, arkitektur och sina stenhus från 1600-talet 
bevarat minnet av svensk stormaktstid.”  
Myt - En aspekt av verkligheten, men är den sann eller osann? 

”Att bo här innebär på många sätt ett annat liv än att bo i någon av våra 
storstäder. Avstånden är små och tempot lite lugnare. Och var du än 
befinner dig i staden känner du närheten till havet.” 
Konnotation - spelar på känslan av att ha nära till havet. 
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”Här hittar du ett rikt liv för familjen, tilltalande boende och ett kultur- och 
evenemangsutbud av rang.” 
Konnotation och Myt - spelar på känslor av ett rikt liv, men är det sant eller 
osant? 
 
”Vi i Kalmar är dessutom stolta över att vara en av Sveriges grönaste 
kommuner!” 
Myt - speglar det verkligheten? 
 
Kvantitativ kodning av texten ”Välkommen till alla tiders Kalmar” 
 

Välkommen 
till alla tiders 
Kalmar 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Kalmar 
Kommun 

207 3 (1,4%) 1 (0,5%) 15 (7,2%) 

 
Vad betyder det här? 

Den kvantitativa kodningen av texter visar att Kalmar kommun har använt 
sig av ett säljande språk som liknar ett reklamspråk. Förekomsten av 
adjektiv och ord som vi, oss, vår, vårt och du gör att läsaren känner 
tillhörighet med kommunen. Den auktoritära klangen försvinner nästan helt 
eftersom kommunnamn används med försiktighet. 

 
Politik och påverkan (Bilagor, text 6) 

Innehåll 

Den här texten beskriver Kalmar kommuns politiska organisation. Den 
hamnar inom genren för politik i Kalmar kommun. De har valt att lägga den 
som en kort inledningstext under rubriken ”demokrati”. 
 
Relation 

Texten handlar om hur kommunens politiska organisation är uppbyggd. Den 
beskriver kommunfullmäktiges uppgift och vilka politiker samt partier som 
utgör den politiska kommunledningen. Texten riktar sig till allmänheten och 
i menyn till vänster kan man klicka sig vidare till vilka politikerna är och 
vilka partier de tillhör. 
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Kvantitativ kodning av texten ”Politik och påverkan – Kalmar” 

Politik och 
påverkan 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Kalmar 
Kommun 

95 3 (3,1%) 7 (7,4%) 0 (0%) 

 
Vad betyder det här? 

 
I den politiskt inriktade texten är det svårt att inte använda sig av formella 
kommunord, men Kalmar kommun har ändå lyckats få med delar av ett 
säljande språk genom användningen av ”vi-ord”. Dock är inga adjektiv 
förekommande. 
 
Ut och njut! (Bilagor, text 7) 
 
Innehåll 
Det här är en beskrivning av Kalmar kommuns friluftsliv. Den visar allt som 
Kalmar har att erbjuda för invånare och turister. De har lagt stor vikt vid att 
lyfta fram områdena som finns i Kalmar och hur årstiderna gör att det finns 
aktiviteter året runt. Tema förr och nu används i den mening att Kalmar 
bjuder på både bevarade områden från 1800-talet och nya platser att besöka. 
Det är en inbjudande text som visar Kalmar som stad från sin bästa sida. För 
den som vill vara nära naturen ger texten verkligen svar på vad som kan 
förväntas. Rubriken är intresseväckande vilket förmodligen gör att läsarna 
vill läsa texten. 

Relation/semiotisk analys 
 
”ett landskap som skiftar från kustland till skogsbygd” 
Den här meningen konnoterar känslor av att det finns något för nästan alla 
som vill flytta till Kalmar. Både stad vid kusten men även natur ute i 
skogsbygden. 
 
”På Värsnäs ligger också Kalmar Golfklubb med en av landets vackraste 
golfbanor” 
Det här blir en myt, speglar det verkligheten att golfbanan är en av landets 
vackraste golfbanor? Enligt vem och hur kan man veta att den är det? 
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”Har du en egen båt finns ett helt pärlband av småbåtshamnar längs 
kusten” 
Det här är en metafor. ”Ett pärlband av småbåtshamnar” betyder att det finns 
många hamnar. 
Bokstavligen: ”Ett pärlband av småbåtshamnar” 
Metaforiskt: Det finns många hamnar med små båtar. 
 
”Vill du uppleva naturen utan att bege dig utanför staden finns Stadsparken 
centralt och är en oas av växter och träd.” 
Det här är en metafor. ”Stadsparken är en oas av växter och träd” betyder att 
det finns mycket växter och träd i Stadsparken. 
Bokstavligen: ”Stadsparken är en oas av växter och träd” 
Metaforiskt: I stadsparken finns det mycket växter och träd. 
 
Kvantitativ kodning av texten ”Ut och njut”. 
 

Ut och njut! Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Kalmar 
Kommun 

386 14 (3,6%) 5 (1,2%) 25 (6,5%) 

Vad betyder det här? 
Kalmar kommun använder ”vi-ord” och adjektiv flitigt i den här texten. 
Kommunnamn är bara fem stycken vilket blir betydligt mindre än de andra. 
Den här texten liknar en säljtext med reklamspråk.  
 
Var med och utveckla Kalmar (Bilagor, text 8) 
 
Innehåll 
 
Den här texten beskriver hur Kalmar kommun ser sig själva som den största 
arbetsgivaren i Kalmar. Texten visar ett antal teman som invånarna vill att 
kommunen ska bidra till. Bland annat aktiviteter, promenader, badplatser, 
utbildning med mera. Kalmar kommun har visionen att bli den mest 
attraktiva arbetsplatsen i Kalmar. Alla som arbetar i Kalmar ska ha de bästa 
förutsättningarna för att trivas och lyckas. Hela texten ger en känsla av en 
utopi, något som knappt är genomförbart. Men visst är det bra med höga 
mål, men det kanske blir lite för mycket? 
 
Relation/semiotisk analys 
 
”Jobb som går ut på att ta hand om vår vackra stad och de som bor i den.” 
Det här blir en konnotation som spelar på känslor av en vacker stad. Enligt 
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vem är den vacker? 
 
”Arbetar du i Kalmar kommun ska du ha de bästa förutsättningarna för att 
trivas och lyckas med ditt jobb.” 
Det här blir en myt. Om man bor i Kalmar ska man ha de bästa 
förutsättningarna för att trivas och lyckas med jobbet, men om man inte har 
det då? 
 
Kvantitativ kodning av texten ”Var med och utveckla Kalmar” 
 

Var med och 
utveckla 
Kalmar 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Kalmar 
Kommun 

196 8 (4,1%) 7 (3,5%) 24 (12,2%) 

 
Vad betyder det här? 

Kalmar kommun använder sig, liksom i de andra texterna, mycket av ”vi-
tilltal” och adjektiv. Det finns även kommunnamn med i texten, men tilltalet 
och språket visar att texten lockar till sig invånare och ”säljer” Kalmar 
kommun.  

4.2.3 Växjö Kommun 

Om Växjö (Bilagor, text 9) 
 
Innehåll 
 
Växjö Kommun inleder texten med det som är utmärkande för staden, 
nämligen att den är Europas grönaste med syfte på miljön. Välkomsttexten 
innehåller flera olika teman och Växjö beskrivs från sin bästa sida. Miljö, 
möjligheten till studier, kultur, näringsliv och boende blir presenterade och 
når en bred målgrupp. Men det som är återkommande är fokuseringen på 
miljön och att det har skapat ett varumärke för staden.  
 
Relation/semiotisk analys 

”Välkommen till Växjö - Europas grönaste stad.” 
Det här är en konnotation – en känsla av att staden tänker på miljön. Det är 
även en myt: Europas grönaste stad – stämmer det? Speglar det 
verkligheten? Meningen innehåller också en metafor där ”grönaste” står för 
mest miljöinriktad. 
Bokstavligen: ”Europas grönaste stad”. 
Metaforiskt: Den stad som är bäst när det gäller miljö. 
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”Ett stenkast därifrån finns det världsunika Emigrantinstitutet och Smålands 
Museum – Sveriges Glasmuseum.” 
Det här är en metafor där ett stenkast symboliserar något som ligger väldigt 
nära. 
Bokstavligen: ”Ett stenkast därifrån” 
Metaforiskt: Något som ligger så pass nära att man kan gå dit. 

”Få städer i Växjös storlek har ett lika omfattande kultur- och nöjesutbud”. 
En konnotation som spelar på känslor hos mottagaren. Om man flyttar till 
Växjö ska man uppleva kultur och nöje. 

”Glastillverkningen i Glasriket ger eko världen över.” 
En metafor där eko betyder att Glasriket och dess glastillverkning sprider sig 
över hela världen och turister vill komma och titta. 
Bokstavligen: ”Glasriket ger eko världen över”. 
Metaforiskt: Glasriket sprider sitt rykte över hela världen. 

 
Kvantitativ kodning av ”Växjö Kommun” 

 
Om Växjö Antal ord Ord: vi, oss, 

vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Växjö 
kommun 

275 2 (0,7%) 1 (0,3%) 23 (8,3%) 

 

Vad betyder det här? 

Den kvantitativa kodningen av Växjö kommuns välkomsttext visar att det är 
få formella ord och även få ord som vi, oss, vår, vårt och du. Det som gör att 
det här blir till en säljande text är förekomsten av adjektiv som är markant. 
Den här texten skulle nästa kunna vara kopierad från ett resemagasin där 
man försöker marknadsföra Växjö som stad.   
 
Så fungerar kommunen (Bilagor, text 10) 

Innehåll 

Det här är en beskrivning av hur kommunen fungerar och ligger under fliken 
för Demokrati på Växjö kommuns hemsida. Det som skiljer den här texten 
från Kalmar och Jönköpings texter är att det här är en generell beskrivning 
av hur en kommun fungerar. Den är inte specifikt inriktad på just Växjö 
Kommun, utan alla Sveriges kommuner. 
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Relation 

Inledningsvis beskrivs kommunens ansvarsområden med allt från 
samhällsservice, bygglov och nyföretagande. Därefter beskrivs skatt och vad 
den används till och sist hur den politiska organisationen fungerar. 
 
Kvantitativ kodning av ”Så fungerar kommunen” 

Så fungerar 
kommunen 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Växjö 
kommun 

181 0 (0%) 14 (7,7%) 3 (1,6%) 

Vad betyder det här? 
Den här kvantitativa kodningen av den politiska texten på Växjö Kommuns 
hemsida är mycket formellt skriven. Den beskriver inte hur just Växjö 
kommun fungerar utan generellt hur en kommun i Sverige fungerar. Många 
kommunnamn är förekommande och det finns knappt några ord som tyder 
på en säljande text. 

Friluftsliv och parker (Bilagor, text 11) 

Innehåll 
Texten som Växjö kommun använder sig av för deras park- och friluftsliv är 
som de många andra texter på deras hemsida; kort och enkel. De beskriver 
miljön som vacker, trivsam och självklart att de erbjuder en grön kommun i 
dubbel bemärkelse. Växjö trycker också på att deras sjöar och 
naturvårdsområden finns inom ett par få kilometer från centrum.  

 
Relation/semiotisk analys 
Texten innehåller inte några myter, metaforer, denotationer eller 
konnationer. 

 
Kvantitativ kodning av texten ”Parker och friluftsliv” 

 
Parker och 
friluftsliv 

Antal ord Ord: vi, oss, 
vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Växjö 
kommun 

 

47 

 

2 (4,3 %) 

 

0 (0 %) 

 

4 (8,5 %) 

 



  
 

 39 
Ted Durdel & Per Johansson 

Vad betyder det här? 
Det är en kort text som inte innehåller mycket för en textanalys. Däremot är 
denna korta text väldigt intressant eftersom den har ett tydligt reklamspråk. 
Det syns också enkelt genom att titta på den kvalitativa kodningen. Antal 
ord är 47 och där hela 6 ord av dem är ord som ”säljer” in texten till läsaren. 
Fyra starka adjektiv och två ord som gör texten mer personlig, att skriva Du 
och Vi, jämfört med att bara skriva kommunen är ännu starkare argument 
för att den innehåller ett reklamspråk. 

 
Texten riktar sig helt klart till målgrupper som söker ett centrum som kan 
erbjuda det mesta, men som även har ett rikt naturliv mycket nära till hands. 
Det mest utmärkande i texten är att de framhäver Växjö som en vacker och 
trivsam stad som just har ett rikt naturliv. Språket är helt klart ett 
reklamspråk som, återigen, markerar att ”Växjö är en bra stad”. Det är som 
sagt en kort text, men där det återfinns en del adjektiv som gör att texten blir 
av ett tydligt reklamspråk. 
 
Jobba hos oss (Bilagor, text 12) 
 
Innehåll 
Likadant som många av Växjö kommuns texter är även denna en kort text 
som beskriver Växjö kommun som arbetsgivare. Den innehåller mer statistik 
som talar för kommunen som en bra arbetsgivare och som är Kronobergs 
läns största arbetsgivare.  

 
Relation/semiotisk analys 
Texten innehåller inte några myter, metaforer, denotationer eller 
konnationer.  

 
Kvantitativ kodning av texten ”Jobba hos oss” 

 
 
Jobba hos oss Antal ord Ord: vi, oss, 

vår, vårt och 
du 

Kommunnamn 
t.ex. ordet 
”kommun” 

Adjektiv 

Växjö 
kommun 

 

52 

 

4 (7,7 %) 

 

4 (7,7 %) 

 

1 (1,9 %) 

 
Vad betyder det här? 
Den här texten jämfört med Växjö kommuns text om ”Parker och friluftsliv” 
är väldigt jämförbara med varandra. Det är två områden som är viktiga för 
tänkta invånare, att det är en bra kommun som fungerar som arbetsplats och 
miljön, som är ett av Växjös viktigaste säljargument. Jämför man antal ord i 
texterna så är de nästan exakt lika långa. Däremot blir denna text en mer 
formell text som beskriver Växjö kommun snarare än att sälja in Växjö 
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kommun. Få adjektiv och flera kommunnamn används och texten blir, trots 
dess storlek, inte intressant för någon målgrupp eller yrkesroll alls. När man 
läser texten får man känslan av att det inte finns några lediga tjänster och att 
det inte kommer att finnas några lediga tjänster längre fram heller.  
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5. Diskussion och slutsatser 

_____________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet besvarar vi våra frågeställningar genom att föra en friare 
och djupare diskussion kring resultaten vi har fått fram. 
_____________________________________________________________ 
 
Alla kommuner är intresserade av att behålla sina invånare och att få nya 
invånare att flytta till just sin kommun. Vi anser att en kommuns hemsida 
idag är det viktigaste verktyget för att framförallt nå ut till tänkta invånare 
men även information till medborgarna. Därför blir det väldigt viktigt hur en 
kommun väljer att gestalta sig genom texter och bilder på sin webbplats. Vår 
komperativa studie innefattar tre kommuner som vi anser arbetar med texter 
på olika sätt. Begreppet samhällskommunikation har funnits en viss tid, ända 
sedan myndigheter har börjat arbeta med interaktivitet. Inom 
samhällskommunikation är det viktigt att ha en öppen och 
förtroendeingivande relation mellan invånare och kommun för att inte de 
demokratiska grundstenarna ska falla sönder (Veselinka, 2011). 
Samhällskommunikation blir modern när man genom språk använder sig av 
målgruppsanpassning, men framförallt ett säljande språk, ett reklamspråk 
som vi väljer att benämna det. Det är skillnad på vad som är marknadsföring 
på en myndighets hemsida och vad som är samhällsinformation. Kommuner 
är enligt lag skyldiga att informera om områden såsom skola, äldreomsorg, 
vattenavlopp och så vidare. Däremot finns det inga bestämmelser på hur de 
ska nå ut med informationen. De flesta kommunerna använder sig idag av 
klassisk samhällsinformation. Ta våra kvantitativa jämförelser i resultatet 
som ett exempel på hur vissa kommuner använder sig av 
samhällsinformation. Att räkna ord som ”vi, oss, vår och vårt” och adjektiv 
jämfört med formella ord som ”kommun” är ett enkelt sätt att se hur en 
kommun använder sig av språket i sina texter.  
 
Vi besvarar våra frågeställningar i två olika delar: I första delen ger vi svar 
och diskuterar kring fråga nummer ett. I den andra delen svarar vi på 
resterande tre frågeställningar. 

5.1 Diskussion kring frågeställning 1 

1. Vad är ett reklamspråk bland kommuner och kan man se tendenser av 
det från våra analyser? 

Kenneth Abrahamsson (1972) menar att samhällsinformation kan användas 
för att påverka människor “... man kan psykologiskt anpassa människor till 
en skenbart ödesbestämd samhällsutveckling” (Abrahamsson, 1972:46). Det 
Abrahamsson menar i sin bok Samhällskommunkation är att man måste 
sätta informationen man vill få ut till medborgarna i ett sammanhang. Det 
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går inte bara att ge ut information för sakens skull och mata invånarna med 
problem. Han menar att man “... måste relateras till människans egen 
situation och göras förståeliga” (Abrahamsson, 1972:46). Med andra ord 
går det att påverka en medborgare men samtidigt ska förtroendet behållas. 
Det går att göras genom kommunikation, att föra en dialog med 
medborgaren och då måste först och främst informationen, som i detta fall 
står på hemsidan, göras enkel och lättläst. Härifrån har sedan den moderna 
samhällskommunkationen uppstått: enkel och lättläst men samtidigt ska den 
påverka och väcka känslor hos mottagaren. Här kommer vår dialog in om att 
det är en hårfin gräns mellan samhällsinformation och 
samhällskommunikation. Myndigheter måste alltså behålla sitt förtroende 
och samtidigt öka det. Vi anser att de tre kommunerna vi har jämfört 
använder sig alla av ett reklamspråk, men i olika utformningar och 
utsträckning. Kalmar och Växjö kommun har helt klart kommit ett steg 
längre i det här arbetet, jämfört med Jönköping. En tydlig skillnad mellan 
Kalmar och Växjö kommun är också att det märks tydligt, utifrån 
dokumenten vi har analyserat, att Kalmar kommun arbetar mer med en klar 
och bestämd strategisk kommunikation. 
 
Det är nog ingen människa som skulle flytta till en kommun genom att bara 
gå in på hemsidan, läsa texter om vad kommunen står för och varför man 
ska flytta dit. Däremot så kan en inbjudande text få en redan intresserad 
människa att verkligen ta det sista klivet för att flytta. Våra resultat visar att 
Jönköpings kommun för det mesta använder sig av klassisk 
samhällsinformation (både i sina texter och i sin informationspolicy). 
Kalmar kommun använder sig av modern samhällskommunikation och 
Växjö kommun använder sig av samhällskommunikation. Modern 
samhällskommunikation är ett begrepp som inte finns idag, utan man brukar 
tala mer om samhällskommunikation i det moderna samhället. Det är för oss 
en helt annan sak där kommunikationen inte bara är tänkt för myndigheter, 
som använder sig av samhällsinformation, utan för hela samhället där man 
anpassar sig efter digitaliseringen. Med andra ord att man anpassar sig efter 
vilka kommunikationskanaler man ska använda sig av just nu, vad som är 
“inne”. Alltså inte sättet att tala utan sättet att göra.  
 
Språket som Kalmar kommun använder på sin hemsida kan speglas i viljan 
av att skapa en “vi-känsla”, att man tillhör organisationen på ett annat sätt än 
bara som en anställd eller brukare. Kalmar kommun använder sig sällan av 
ord som Kalmar kommun, kommunfullmäktige och så vidare, i texter som 
finns på hemsidan. Ta återigen vår kvantitativa räkning av ord som ett enkelt 
exempel - Kalmar kommun använder i sin texter rikligt med ”vi-ord” och 
adjektiv men använder knappt några formella kommunnamn. Med andra ord 
känner läsaren någonting mer, en känsla av tillhörighet, än jämfört med en 
formell text. Jönköpings kommuns texter innehåller till viss del ”vi-ord” och 
adjektiv, men har betydligt fler formella kommunnamn än både Kalmar och 
Växjös texter. Växjö kommun målar upp sina texter med ett typiskt 
reklamspråk vilket mängden av adjektiv visar. Välkomsttexten kan nästan 
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liknas vid en reseguide från Vings hemsida. Med det här vill vi visa att det 
går att se en klar skillnad på vad som är samhällskommunikation och 
samhällsinformation. Dessutom går det att se vilka kommuner som använder 
sig mer av ett reklamspråk samt i vilka texter det används. 
 
Kalmar kommun har möjligheten att lägga fokus på den externa 
kommunikationen till nya eller tänkta invånare eftersom deras invånare 
redan är mycket nöjda med kommunen, som många undersökningar visar 
(SCB:s webbplats). Växjö ligger också bra till i deras undersökningar. 
Jönköping har idag inte de förutsättningarna och har därför kvar 
servicedemokratin i större utsträckning än vad Växjö och Kalmar kommun 
har. Jönköping är den största kommunen och har flest invånare, ändå är det 
Kalmar och Växjö som sticker ut mest i sitt språk – där vi menar att de 
använder ett mer reklam- och säljspråk för att locka till sig tänkta invånare. 
Därmed finns det stora likheter mellan kommunerna, där Kalmar kommun 
har utvecklats mest när vi pratar om samhällskommunikation, Växjö 
kommun har kommit en bra bit på vägen medan Jönköpings kommun inte 
har startat med ett mer öppet, inbjudande och lättläst språk. Här dyker 
många frågor upp på vägen och vad som är bra eller dåligt i det långa loppet 
kan diskuteras fram och tillbaka många gånger. Hur Kalmars invånare 
känner för sin kommun om tio eller tjugo år återstår att se, men en sak är 
säker: att tänkta invånare och kommunikationen som riktas till deras 
målgrupper definitivt fungerar eftersom de nyinflyttade och medborgarna är 
mycket nöjda med kommunen. 

5.2 Diskussion kring frågeställningar 2-4 

2. Vilka kommunkationsstrategiska konsekvenser får konkurrensen om nya 
kommuninvånare? 

3. Hur tänker och hur agerar kommunerna kommunikativt? 

4. Vad utmärker de dominerande tilltalsformerna, vilka skillnader och 
likheter finns mellan olika kommuner och hur kan man förstå dem? 

Konkurrensen om nya invånare gör att kommunerna strategiskt måste 
utveckla sina kommunikationsinsatser. Det vi har undersökt i den här 
studien är hur den planerade kommunikationen ser ut och hur kommunerna 
använder sig av språk på sina hemsidor. Varumärke, image och språk är alla 
faktorer som spelar stor roll i konkurrensen om nya invånare. Den 
kommunen som säljer sig bäst – vinner mest. Vi anser att Kalmar kommun 
ligger i framkant vad gäller modern samhällskommunikation. Växjö ligger 
också långt fram och Jönköping en bit bakom. Den bild allmänheten får av 
kommunen är avgörande på många sätt och de konsekvenser som kan skapas 
när det handlar om att sälja sin kommun är att man glömmer sina nuvarande 
invånare. Om allt handlar om att, genom ett reklamspråk, locka till sig nya 
invånare så kan det skada relationen med de nuvarande invånarna.  
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De kommunikativa tankarna börjar redan i kommunikationsplanerna. Där 
stöps grunden i hur man ska nå ut till sina invånare genom val av 
målgrupper och typ av språk. Om vi går tillbaka till de fyra 
kommunikationsmodellerna ala Grunig så kan vi se att Kalmar kommun 
använder sig av en symmetrisk modell med tvåvägskommunikation, de 
uppmuntrar till interaktivitet. Växjö Kommun använder sig av en blandning 
av publik informationsmodell med envägskommunikation samt den 
symmetriska modellen med tvåvägskommunikation. Jönköpings kommun 
använder sig nästan enbart av en publik informationsmodell som bara har 
envägskommunikation. Vi anser, liksom Grunig, att den kommun som är 
beredd att agera och förändra sig utifrån vad medborgarna tycker ligger i 
framkant vad gäller kommunikationsarbete. Att ta emot kritik och kunna 
ändra på sitt arbetssätt tyder på en symmetrisk kommunikation därför att det 
sker ett utbyte av information mellan kommunen och invånarna.  

De dominerande tilltalsformerna i texterna som vi har jämfört skiljer sig 
mycket mellan de olika kommunerna. Texterna har samma syfte och finns 
på liknande sidor på hemsidorna, däremot är utformandet väldigt olika. 
Kalmar kommun använder sig genomgående av adjektiv och ett ”vi-tilltal” 
som skapar en känsla av tillhörighet och interaktion med mottagarna. Den 
symmetriska kommunikationen som Kalmar kommun använder sig av kallar 
vi för modern samhällskommunikation. Jönköpings kommun använder ett 
mer formellt språk utan ett ”vi-tilltal” och med många kommunord som våra 
kvantitativa kodningar tyder på. Vår dokumentanalys och textanalys visar att 
Jönköpings kommun använder sig av samhällsinformation. Växjö kommuns 
tilltalsform är en blandning av modern samhällskommunikation och 
samhällsinformation, vilket dokument- och textanalyserna tyder på. ”Vi-
tilltal” och adjektiv förekommer men inte i lika stor utsträckning som på 
Kalmar kommuns hemsida. Det som dominerar Växjö kommuns tilltalsform 
är samhällskommunikation.  

Efter den här studien kan vi konstatera att den komperativa studien visar att 
alla tre kommunerna använder sig av ett reklamspråk, men på olika sätt. Det 
återstår bara att se hur kommuner i framtiden väljer att, genom sitt språk, nå 
ut till nuvarande och framtida invånare. 
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7. Bilaga 

7.1 Texter från hemsidorna 

Jönköping 

Text 1: Jönköpings kommun 

Vid södra änden av Vättern ligger Jönköping, en av Sveriges ekonomiskt 
starkaste regioner. Jönköping är en mycket expansiv kommun och har 
128447 invånare. Befolkningstillväxten är hög, ca 1 000 personer per år.  

Jönköping är en av Sveriges 10 största städer. Jönköping är residensstad och 
administrativt centrum i regionen med flera statliga myndigheter: 
Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Domstolsverket. 
Jönköping är ett nav för logistiken i södra Sverige, en utpräglad handelsstad 
och genom Elmia ett centrum för mässor. 

Jönköping är Sveriges fjärde hotelltätaste kommun och Sveriges femte 
restaurangtätaste kommun. I Jönköpings kommun, till ytan ca 1500 km2, 
finns både större och mindre tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd 
och många sjöar och vattendrag. Här finns goda möjligheter till ett attraktivt 
boende oavsett om man vill bo centralt eller på landet. 

 Jönköpings kommun bildades 1971 och består av kommundelarna 
Jönköping, Huskvarna, Gränna, Visingsö, Skärstad, Lekeryd, Tenhult, 
Barnarp, Norrahammar, Månsarp, Bankeryd och Norra Mo. 

Text 2: Politik och delaktighet 

Jönköping kommuns verksamhet angår alla och spänner över många olika 
områden. 

Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna publiceras på kommunens hemsida. För att läsa protokollen, välj 
"Kallelser och protokoll" under självservice. 
  
Den kommunala självstyrelsen ger kommunen stor frihet att bestämma själv 
om sin verksamhet. De förtroendevalda har huvudansvaret för den 
kommunala verksamheten. Uppgifterna ska utgå från medborgarna och ha 
ett allmänintresse. Målsättningen är att ge bästa möjliga service och 
tillfredsställa kommuninvånarnas olika behov. 

Politisk ledning 

Jönköpings kommun styrs av "Samverkan i Jönköping". Det är en allians 
som består av Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, 
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Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de majoritet i 
kommunens nämnder. 

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns 17 nämnder som 
varierar från tre till 15 ledamöter. Det finns också 10 kommundelsråd. De 
fungerar som kontaktlänk mellan kommunens nämnder och förvaltningar 
och de olika kommundelarna.  

Ca 500 personer är engagerade som fritidspolitiker i Jönköpings kommun. 
Av de förtroendevalda är 7 kommunalråd. 

Text 3: Friluftsliv och motion 

Tycker du om att vara ute i det fria? Då har du hamnat rätt. Jönköpings 
kommun har mycket goda möjligheter och här hittar du många goda tips. 
Vandringsleder, skidspår, naturreservat, badplatser och en massa annat. 

”Ett rikt och tillgängligt friluftsliv förebygger ohälsa och bidrar till ökat 
miljöengagemang. Kommunerna kan göra viktiga insatser för friluftslivet 
såväl i egen regi som genom att stötta lokala friluftsorganisationer och 
aktörer inom naturturism.” 

Med de orden delade miljöminister Lena Ek (C) ut priset Sveriges 
Friluftskommun 2012 till Örebro. Jönköping kom på nionde plats. Den fina 
placeringen gör att vi kan skryta med att vara rätt bra på friluftsliv. 

Kommunen har en omväxlande och rik natur, föreningslivet är rikt och 
engagerat och friluftslivets intressen tas tillvara i kommunala planer. 

Text 4: Jobba hos oss 

Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare. Vi har vi över 300 yrkesroller 
och fler än 11 000 anställda och behöver ständigt påfyllning av utbildad och 
engagerad personal.  

Gemensamt för alla våra yrken är mötet med människor och att vi ständigt 
arbetar för att utveckla servicen för alla som bor och verkar här. Det gör våra 
jobb extra intressanta. 

Det finns flera skäl att jobba inom Jönköpings kommun. Vi är en stor och 
trygg arbetsgivare som månar om personalen. Vi vill gärna att våra 
medarbetare utvecklas och gör karriär inom kommunen. Vi erbjuder 
utbildningar och kompetensutveckling, som stärker dig, både i din yrkesroll 
och på ett personligt plan. Du får möjlighet att välja ett yrke utifrån ditt eget 
intresse och inte utifrån traditionella val. 

Vill du också ha ett jobb att utvecklas i, och trivas med?  
Har du förmågan att skapa goda relationer?  
Tycker du att det är viktigt att hjälpa andra , även om det handlar om en 
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uppgift som inte ligger på "ditt bord"? Då är du antagligen både engagerad 
och kvalitetsinriktad. Det är egenskaper vi uppskattar hos våra medarbetare. 

Inom det närmaste året kommer vi att behöva rekrytera många förskollärare 
och ingenjörer, men vi har också många andra lediga tjänster. 

Kalmar 

Text 5: Välkommen till alla tiders Kalmar 

Hela 93 procent av Kalmars drygt 63 000 invånare säger att de kan 
rekommendera andra att flytta hit. Inget dåligt betyg. Välkommen till Alla 
Tiders Kalmar - en av ostkustens pärlor! 

Livskvalitet 

Kalmar har den lilla stadens personliga charm, men erbjuder den stora 
stadens möjligheter. Staden har med sin kullersten, arkitektur och sina 
stenhus från 1600-talet bevarat minnet av svensk stormaktstid. 

Att bo här innebär på många sätt ett annat liv än att bo i någon av våra 
storstäder. Avstånden är små och tempot lite lugnare. Och var du än befinner 
dig i staden känner du närheten till havet. Öland, solens och vindarnas ö, 
ligger inte heller långt borta. 

Här hittar du ett rikt liv för familjen, tilltalande boende och ett kultur- och 
evenemangsutbud av rang. Hela 93 procent av Kalmarborna säger att de kan 
rekommendera andra att flytta hit. Inget dåligt betyg! 

Framtidstro 
 
I Kalmar arbetar vi aktivt med att forma framtiden. Befintliga företag 
expanderar, nya företag etableras, antalet studenter ökar och nya 
handelscentrum växer fram. Vi tar kontinuerligt fram ny mark för 
bostadsbyggande och företagsexpansion och här arbetar vi för en hållbar 
utveckling. Vi i Kalmar är dessutom stolta över att vara en av Sveriges 
grönaste kommuner! 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! (www.kalmar.se) 

Text 6: Politik och påverkan 

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nio facknämnder.  
 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om antalet politiker i varje nämnd 
samt utser ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, det vill säga 
nämndens presidium. 
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Om du är intresserad av vem som sitter i vilken nämnd eller styrelse så hittar 
du det i Kalmar kommuns förtroendemannaregister. Där hittar du också 
adresser, telefonnummer etc. 

Överenskommelse 
Fram till 1 december 2014 leds Kalmar kommun av en majoritet bestående 
av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De har ett gemensamt ansvar för 
hela den politiska verksamheten och utgör tillsammans den politiska 
kommunledningen. 

Text 7: Ut och njut! 

I Kalmar kan du njuta av en omväxlande natur och av ett landskap som 
skiftar från kustland till skogsbygd på bara några mil. Här finns mycket att 
se och uppleva för dig som vill vara nära naturen.  

Stensö och Värsnäs är två av Kalmars mest folkkära fritidsområden och en 
plats för joggande och promenerande Kalmarbor som vill andas frisk skogs- 
och havsluft. På Värsnäs ligger också Kalmar Golfklubb med en av landets 
vackraste golfbanor. För dig som föredrar andra aktiviteter så erbjuder 
Kalmar kommun många motionsspår och det finns fotbollsplaner i alla 
kommundelar. Ett tiotal sporthallar står till förfogande för föreningar och 
enskilda och det finns dessutom en välbesökt tennisanläggning. 

Kalmars placering utmed kusten innebär ett skiftande klimat som växlar från 
kylig vinter till soliga varma somrar vilket bidrar till varierande aktiviteter 
utifrån vad årstiden erbjuder. Sommartid finns många härliga 
naturbadplatser utmed kusten. Oavsett om du föredrar att ta dig ett dopp mitt 
inne i stan eller en mer avskild badplats, så har du alla möjligheter både 
norrut och söderut. Den som föredrar tempererat badvatten kan besöka 
Pårydsbadet eller Äventyrsbadet. På vintern, när vädret tillåter, spolas 
landisbanor på flera platser i kommunen och motionsspåren blir till skidspår. 
Sommartid finns fl era eldplatser att välja mellan utefter stränderna om du 
vill grilla eller bara tända en eld i skymningen. 

Har du en egen båt finns ett helt pärlband av småbåtshamnar längs kusten 
och den största, Gästhamnen, ligger mitt i centrum. Det vackra fiskeläget 
Stensö ligger inte längre bort än att du kan cykla dit från centrala Kalmar. 
Ett annat grönområde i nära stadsmiljö är Skälby gård med djur och 
välbevarade byggnader som återger lantgårdens gamla atmosfär. Vill du 
uppleva naturen utan att bege dig utanför staden finns Stadsparken centralt 
och är en oas av växter och träd. 

En annan upplevelse är Krusenstiernska gården som är en rofylld trädgård 
mitt i staden med en bevarad 1800-tals miljö där du kan njuta en kopp kaffe 
från serveringen eller av egen matsäck.  
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För dig som vill njuta mer och längre av naturen rekommenderar vi någon 
av kommunens vandringsleder. Kalmarsundsleden är åtta mil lång och 
sträcker sig från Slakmöre vid norra kommungränsen till Ekenäs i söder. 
Utmed kusten fi nns även en 18 km lång vandringssträcka som börjar söder 
om Kalmar, där du har tillgång till eldstäder, vindskydd och raststuga. 

Text 8: Var med och utveckla Kalmar 
 
Kalmar kommuns drygt 63 000 invånare ställer krav på sin kommun. De vill 
ta sig fram på gatorna, få bra aktiviteter för sina barn, promenera i parkerna, 
hitta parkering i centrum, kunna cykla till arbetet, ha fina badplatser, låna 
böcker, bli av med sina sopor, utbilda sig, arbeta och mycket mer. 

Detta gör att Kalmar kommun är kommunens största arbetsgivare. En 
arbetsgivare som erbjuder en mångfald av yrkesområden och en mängd 
viktiga jobb. Jobb som går ut på att ta hand om vår vackra stad och de som 
bor i den. 

Kalmar kommun har en vision att bli den mest attraktiva, utvecklande och 
effektiva arbetsplatsen. Vi vill att alla arbetsplatser i Kalmar kommun 
karaktäriseras av jämställdhet, medbestämmande, samverkan, flexibilitet, 
utveckling och frihet. Vi vill att våra anställda ska ha det så bra som möjligt 
på sin arbetsplats. 

Arbetar du i Kalmar kommun ska du ha de bästa förutsättningarna för att 
trivas och lyckas med ditt jobb. 

Vi söker medarbetare som trivs i en utvecklande miljö och som själva vill 
och kan bidra till att vi når goda resultat. Medarbetare som känner 
meningsfullhet, lust eller till och med passion för bidra till att skapa 
verksamheter i världsklass. 

Växjö 

Text 9: Om Växjö 

Välkommen till Växjö - Europas grönaste stad med över 80 000 invånare. I 
Växjö finner du en spännande kombination av småstadsidyll, 
universitetsstad och nöjesmetropol. Här kan du leva gott med minimal 
miljöpåverkan. 

City bjuder på spännande shopping, mysiga kaféer och andra intressanta 
mötesplatser. Mitt i staden ligger Växjösjön omgiven av lummig grönska.  
 
Ett stenkast därifrån finns det världsunika Emigrantinstitutet och Smålands 
Museum – Sveriges Glasmuseum. Strax utanför centrum finns flera 
köpcentra. 
Få städer i Växjös storlek har ett lika omfattande kultur- och nöjesutbud. 



  
 

 52 
Ted Durdel & Per Johansson 

Växjö konserthus är till exempel ett av landets största, där Musica Vitae, 
Sveriges vassaste stråkar, bjuder på kammarmusik i världsklass.   

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en av landets största och mest aktiva 
inom nyskapande barn- och ungdomsteater.  Näringslivet är rikt och 
mångfacetterat, 7 000 företag i en dynamisk blandning av storlekar och 
branscher.  

Glastillverkningen i Glasriket ger eko världen över. Här finns de små 
studiohyttorna, fristående glasbruk och den internationella storkoncernen.  
 
Möbelrikets hjärta ligger i Lammhult. Här förenas lång tradition och djupt 
kunnande inom möbelhantverk med klassisk och nyskapande design.  

Bostadsbyggandet i Växjö omfattar alla former av boende från villor till 
såväl privata som kommunala hyres- och bostadsrätter. Dessutom byggs det 
fler och fler studentbostäder på Campus. 

Växjö kommun arbetar tillsammans med invånare, företag, organisationer 
och universitet för en bättre miljö och för minskad klimatpåverkan och 
har fått flera internationella utmärkelser för det framgångsrika arbetet med 
klimatfrågor och för ett fossilbränslefritt Växjö. Intresset från omvärlden är 
stort och 2007 beskrev brittiska BBC Växjö som Europas grönaste stad 
vilket sedan blev stadens varumärke. 

De fossila koldioxidutsläppen mellan 1993 och 2010 har minskat med 22%, 
att jämföras med att de till 2009 hade minskat med 34%. 

Text 10: Så fungerar kommunen 

En kommun är en sammanslutning av invånare inom ett specifikt 
geografiskt område. 

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunen ansvarar för det mesta av den 
samhällsservice som finns lokalt där vi bor, till exempel förskola, skola, 
socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till 
exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol. 
Kommunen ansvarar också för gator, trafik och renhållning i området. 
Kommunen arbetar dessutom med kultur och nyföretagande. 
 
Skatt 
Personer som bor i en kommun ska betala skatt.  Pengarna används till 
arbete med förskolor, skolor, äldreomsorg, gator och vägar m.m.  

Politisk organisation 
Den kommunala organisationen är politiskt styrd och indelad i olika 
nämnder - ansvarsområden, t.ex. skola och barnomsorg eller miljö och hälsa. 
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Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda 
tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till 
de olika nämnderna. 
Den högsta tjänstemannen är kommunchefen. 

Högst upp i organisationen finns kommunfullmäktige som är ansvarig för att 
sätta ramar och riktlinjer för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. 
Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar 
verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige. 

Text 11: Friluftsliv och parker 

Växjö kan erbjuda sina invånare och besökare en grön, vacker och trivsam 
tätortsmiljö. 

I Växjö har vi nära till skog, natur och vatten. Inom några kilometer från 
centrum kan du nå Växjösjön, Helgasjön, Toftasjön, Trummen, Södra- och 
Norra Bergundasjön samt naturvårdsområderna Bokhultet och 
Fyllerydsskogen. 

Text 12: Jobba hos oss 

Växjö kommun är Kronobergs läns största arbetsgivare med ungefär 150 
olika typer av tjänster och mer än 7000 anställda i förvaltningar och bolag.    
 
Behovet av att nyanställa varierar. När vi har lediga tjänster, och inte har 
arbetskraften inom organisationen, annonseras detta på vår webbplats. 

Du är välkommen att söka. 

7.2 Kommunikationsplan 

Bilaga 13: Jönköpings kommun, Informations- och kommunikationspolicy 
(2006). 

Informations- och kommunikationspolicy  
 
Reviderad 2006-12-01 

Jönköpings kommun är en öppen, offentlig organisation som arbetar på uppdrag av 
medborgarna. Kommunens verksamhet är bred och organisationen stor. Kunskapen 
om vad kommunen gör och ska göra varierar både inom och utom organisationen. 
Medborgarna har rätt till information om den service som kommunen tillhandahåller 
och om sina rättigheter och skyldigheter. Medborgarna har också rätt till alla 
upplysningar som kan underlätta en öppen diskussion och ett demokratiskt inflytande 
på kommunens verksamhet. Information och diskussion är en förutsättning för att 
medborgarna ska känna delaktighet och engagemang i gemensamma 
angelägenheter.  
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Grundsyn 
 
Information och kommunikation är en naturlig del i, och har avgörande betydelse för 
kommunens verksamhet. Kommunikationen mellan medarbetare, mellan olika delar 
av organisationen, mellan kommunen och medborgarna och mellan kommunen och 
övrig omvärld är en viktig del både i beslutsprocessen och i utförandet. Olika 
förvaltningar har olika informationsbehov - alltifrån myndighetsupplysning till 
"säljande" information.  

God kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppfylls och att beslut får snabbare genomslag. 
Ett framgångsrikt kommunikationsarbete bidrar också till att öka medarbetarnas 
delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen samt medborgarnas förtroende 
för kommunen. 

Öppenhet och tydlighet är basen för all kommunal information. Jönköpings kommuns 
information ska vara saklig, korrekt, väl underbyggd och ge en så komplett allsidig 
bild som möjligt. Hänsyn ska tas till funktionshindrade grupper. Informations- och 
kommunikationsarbetet grundas på gällande lagar och förordningar där 
offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är hörnstenar. 
Fortlöpande intern information och kommunikation är nödvändigt för att anställda och 
förtroendevalda ska kunna lämna upplysningar och besvara frågor om verksamheten. 
Den elektroniska informationsteknikens fördelar ska tas tillvara i kommunens 
informationsarbete, såväl internt som externt. 

Övergripande mål 
 
Det interna informations/kommunikationsarbetet syftar till att skapa enighet om mål, 
bättre beslutsunderlag och underlätta samarbete. Kommunens externa 
information/kommunikation ska stärka demokratin, skapa förståelse för beslut samt 
ge kännedom om verksamheter, service och beslut. Gemensam för all 
information/kommunikation är att det ska bidra till en tydlig bild av Jönköpings 
kommun.  

Prioriterade målgrupper 
 
Anställda och förtroendevalda är prioriterade målgrupper för intern 
information/kommunikation. Motsvarande målgrupper för extern 
information/kommunikation är kommuninvånare, näringsliv, media, inflyttande och 
studenter.  

Medarbetarnas roller 
 
Kommunens anställda är nyckelpersoner. I kontakter utåt fungerar varje 
medarbetare som representant för Jönköpings kommun och har en viktig roll som 
kommunikatör. Alla anställda har ett ansvar för att hålla sig informerade. 
Informationsaspekten ska hela tiden finnas med då kommunens verksamheter 
planeras och utförs. Informationen ska vara lättförståelig och anpassad för sin 
målgrupp.  

Ansvar 
 
Alla som har ansvar för en verksamhet har också ett ansvar för en öppen, saklig och 
aktiv information om verksamheten. Varje förvaltning har ansvar för att ha väl 
fungerande rutiner och kanaler för att nå anställda och allmänhet med informationen. 
Ansvar för information betyder inte bara ansvar för dess utformning och innehåll utan 
också att förutse informationsbehov och ta initiativ till information.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
informationsverksamhet och ansvarar enligt kommunstyrelsens reglemente för 
kommunens centrala informationsverksamhet. Varje nämnd ansvarar för information 
inom sitt verksamhetsområde och inom egen budgetram men 
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"har att samråda med kommunstyrelsen och dess verkställighetsorgan om 
informationens utformning och samordning. I egenskap av kommunens centrala 
informationsorgan åvilar det kommunstyrelsen att leda och samordna 
förvaltningsövergripande informationsåtgärder innefattande utgivande av kommunala 
informationsbroschyrer, kataloger, publikationer och andra informationsprodukter, 
samordna kommunens publicering av informationsmaterial på Internet, biträda 
nämnder, förvaltningar och kommundelsråd i informationsåtgärder, svara för 
övergripande personalinformation, leda och samordna kommunens övergripande 
annonsering och när det är möjligt samordna olika nämnders annonsering." 
Stadskontoret leder, samordnar och ansvarar för kommunövergripande 
information/kommunikation samt har ansvar för långsiktig planering, uppföljning och 
utvärdering. Under stadskontorets ledning arbetar informatörsgruppen med 
kommungemensamma uppgifter. Informatörsgruppen kan vid behov tillsätta en 
webbgrupp som stöd till kommunens webbmaster. 
Nämnder/förvaltningar ansvarar för specifik information/kommunikation inom sitt 
verksamhetsområde och prioritering i den egna verksamheten. 
Särskilda krav ställs på information och kommunikation vid en allvarlig störning i 
samhället. För denna typ av information finns en av kommunfullmäktige antagen plan 
för extraordinära händelser. 

Delpolicies 
 
Informations- och kommunikationspolicyn kompletteras med delpolicies och riktlinjer 
för grafisk profil, mediakontakter, Internet och intranät, e-post samt skrivregler-
språkbruk. Kommunens grafiska profilprogram ska tillämpas i såväl kommunens 
trycksaks- och annonsproduktion som på kommunens webbplats och intranät. 

 

 

 
 



  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



  
 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Samhällsvetenskapliga institutionen 
351 95 Växjö 
tel 0470-70 8606  


