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ABSTRAKT   

 

TITEL  Det offentliga rollspelet - en textanalys av tre kommuners offentliga   

                        kommunikation på Facebook.  

PROBLEMFRÅGA  Hur är det möjligt att utläsa en marknadsorientering i kommuners 

offentliga kommunikation på Facebook?  

 Vad utmärker den roll som kommunerna tilldelar mottagaren i den 

offentliga kommunikationen? 

 Vad utmärker kommunernas framställning av sig själva i den 

offentliga kommunikationen? 

 

INLEDNING Den svenska förvaltningen är stor och berör många fundamentala 

områden i vårt samhälle, däribland skola och sjukvård. Därmed spelar den 

också en stor och viktig roll i svenskarnas liv. Dess betydelse sätter krav 

på den offentliga kommunikationen som kan liknas vid en brygga mellan 

förvaltningen och medborgarna. De senaste decennierna har denna 

förvaltning omorganiserats enligt en marknadsorientering som går under 

namnet New Public Management. Förändringen för med sig ett nytt språk 

där begrepp som konkurrens och kundorientering vinner styrka. Med ett 

dialektiskt synsätt innebär detta att marknadsorientering och NPM, slår 

igenom i offentlig organisations språk. Språket påverkar i sin tur 

medborgarna syn på den offentliga förvaltningen.  

 

SYFTE  Undersökningens övergripande syfte är att bidra med kunskap och 

förståelse kring hur marknadsorientering inom offentlig förvaltning kan 

influera språket och sedermera kommunikationen i densamma. 

 

METOD  Empirin utgörs av tre månaders statusuppdateringar från tre kommuners 

Facebook-sidor. Med textanalys som verktyg analyseras dessa utifrån en 

textanalysmodell.    

SLUTSATS  Det går att utläsa en marknadsorientering i kommunernas 

kommunikation på Facebook. Detta påvisas i hur medborgarna tilltalas 

språkligt och kontextuellt, men även i kommunens 

självpresentationsarbete där användandet av marknadsorienterade 

verktyg framgår tydligt. Det som framgår är en kommunal 

förvaltningsdiskurs med tydligt marknadsorienterade drag, där 

kommunikationen tycks vara riktad gentemot en hybridform mellan 

medborgare och kund.  

NYCKELORD Offentlig kommunikation, strategisk kommunikation, New Public 

Management, marknadsorientering, textanalys, sociala medier, 

Facebook.  
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I detta inledande kapitel skildras uppsatsens mål, syfte, problemställning och 

problemformulering. Vi tydliggör vår begreppsanvändning och kapitlet avslutas med en 

presentation av uppsatsens disposition. 

 

 

 

”Vi föds, leker, uppfostras, utbildas, vårdas och dör slutligen som medborgare  

inom den offentliga förvaltningens hägn” 

– Bo Rothstein, 2001:66. 

 

Den svenska förvaltningen är stor och berör många fundamentala områden i vårt samhälle, däribland 

skola och sjukvård. Därmed spelar den också en stor och viktig roll i svenskarnas liv. Då den 

offentliga förvaltningen är en aktör som alla medborgare på ett eller annat sätt har en relation till, är 

det också ett intressant och väsentligt område att studera. 

 

De senaste trettio åren har dock organiseringen av den offentliga förvaltningen förändrats. Denna nya 

organisering fick ordentlig fart under den finansiella krisen på 1990-talet, då effektiviseringar krävdes 

för att skapa ekonomisk balans. Detta gjordes genom att omorganisera förvaltningen med inspiration 

från det privata näringslivet. Det talades om ett paradigmskifte mot en marknadsorientering som går 

under namnet New Public Management, hädanefter kallat NPM (Montin, 2007). Denna 

marknadsorientering för med sig ett väsentligt annorlunda sätt att se på den politiska demokratiska 

styrningen då den skiljer politik från handling.  

 

Den nya omstruktureringen för även med sig ett nytt synsätt i vilken förekomster som konkurrens och 

kundorientering är vanligt. När offentlig förvaltning kundorienteras allt mer, vinner 

konkurrenstänkandet terräng och marknadsföring av förvaltningen blir viktigare. 

Marknadsorienteringen för vidare med sig ett nytt förhållningssätt och språk, där till exempel 

medborgaren blir ”kund” och förvaltningen en ”koncern” (Agevall, 2005). 

 

Att organiseringen av den offentliga sektorn har förändrats (om än i olika grad) de senaste decennierna 

är ett faktum (Montin, 2007). Det som är intressant är då att studera vilken påverkan denna 

marknadsorientering kan få på språket och kommunikationen i offentlig sektor. Särskilt intressant är 

den kommunala delen av förvaltningen, då den står närmast medborgarna (Montin, 2007). Men hur 

offentlig förvaltning, i detta fall kommuner, kommunicerar med sina medborgare har förändrats även 

på andra plan än det språkliga.  

 

Sociala mediers intåg har medfört alternativa kanaler för offentlig kommunikation. Idag använder sig 

två av tre kommuner av det sociala mediet Facebook för just detta ändamål (Kreafon, 2014) och 

hälften av den svenska befolkningen har ett Facebook-konto (Findahl, 2013). Facebook är vidare ett 

dialoginriktat medium som snabbt kan sprida information och marknadsföring. Något som torde passa 

den omorganiserade offentliga förvaltningen i syfte att nå fram till en stor grupp medborgare i 

konkurrensen. Dessa aspekter gör det därmed intressant att studera Facebook i kombination med 

offentlig kommunikation och NPM. 
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1.1 PROBLEMSTÄLLNING 

 
Denna undersökning har en dialektisk språksyn som menar att språklig och social struktur är 

ömsesidigt beroende av varandra (Hellspong, Ledin, 1997). Detta innebär att den sociala strukturen, i 

detta fall marknadsorienteringen, påverkar språket i den offentliga sektorn. Språket påverkar 

sedermera den sociala strukturen. Vår utgångspunkt är med andra ord att marknadsorienteringen torde 

speglas i den offentliga kommunikationen, i detta fall via kanalen Facebook. Det är vidare rimligt att 

anta att detta språk kan komma att påverka den framtida förvaltningen och medborgarnas uppfattning 

om den (Jmf Hellspong, Ledin, 2007, Gustafson, 2009). Då den offentliga förvaltningen spelar stor 

roll i våra liv är den av intresse för alla som samhällsmedlemmar, och därmed angelägen att studera ur 

ett forskningsperspektiv. 

 

Med utgångspunkt i denna dialektiska språksyn vill vi se hur det är möjligt att utläsa en 

marknadsorientering i kommuners offentliga kommunikation på Facebook. Då det 

marknadsorienterade språket kan påverka den framtida förvaltningen och medborgarnas uppfattning 

om den, finner vi ett problem i huruvida marknadsorienteringen påverkar sändaren (kommunen) och 

mottagaren (medborgaren) i denna kommunikation. En stor del av marknadsorienteringen är 

kundorienteringen där medborgaren ses som en kund, vilket ställer oss frågan huruvida medborgaren 

tilldelas denna roll och hur detta utmärks? Om utgångspunkten är att mottagaren ses som en kund 

torde sändaren i sin tur framställa sig själv på ett fördelaktigt sätt för att tillfredsställa denna kund, i 

enlighet med den ökade marknadsföring av förvaltningen som marknadsorienteringen för med sig. 

Detta kan vidare sätta deras traditionella roll i samhället ur balans. Om kommunernas och 

medborgarnas roller i kommunikationen förändras till följd av en marknadsorientering, är det i 

enlighet med det dialektiska synsättet rimligt att anta att även den framtida förvaltningen och 

medborgarnas uppfattning om denna förändras. 

 

För att undersöka hur det är möjligt att utläsa en marknadsorientering i kommuners offentliga 

kommunikation på Facebook ämnar vi använda den kvalitativa metoden och ett textanalytiskt verktyg. 

Vidare står tre kommuners Facebook-sidor och tillhörande statusuppdateringar i forskningsfokus. Det 

textanalytiska verktyget och den utvalda empirin, tillsammans med relevanta teorier och begrepp, 

hjälper oss nå målet för uppsatsen: att redogöra för hur marknadsorientering kommer till uttryck i 

statusuppdateringar på kommuners Facebook-sidor, samt hur detta påverkar mottagarens roll och 

sändarens framställning av sig själv.   

 

En redogörelse av ovanstående syftar till att bidra med kunskap kring hur marknadsorientering inom 

offentlig förvaltning kan influera språket och sedermera den offentliga kommunikationen. Syftet är 

likaså att bidra med förståelse för vad detta får för betydelse för den offentliga kommunikationen och 

dess sändare och mottagare. Genom att göra detta ämnar vi fylla en kunskapslucka gällande samtida 

offentliga kommunikation. 

 

Forskning om marknadsorientering och NPM i offentlig förvaltning är ur ett 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv begränsat (Gustafson, 2009). Likaså är även textanalytiska 

studier på området ovanliga. Därmed är vårt specifika forskningsområde med dess intresse för den 

offentliga kommunikationen på Facebook och marknadsorientering unik i sitt slag, och tillgodoser 

därmed ett forskningsbehov. Då kommuner är den förvaltning som står närmast medborgaren blir 

kommunikationen viktig, därmed anser vi undersökningen vara av intresse för båda dessa aktörer. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
 

Uppsatsens huvudfråga lyder:  

 

Hur är det möjligt att utläsa en marknadsorientering i kommuners offentliga kommunikation på 

Facebook? 

 

För att besvara vår huvudfråga bryter vi ner den i följande problemfrågor: 

 

 Vad utmärker den roll som kommunerna tilldelar mottagaren i den offentliga 

kommunikationen? 

 Vad utmärker kommunernas framställning av sig själva i den offentliga kommunikationen? 
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1.3 VÅR BEGREPPSANVÄNDNING 
 

I denna uppsats utgår vi ifrån att kommunernas statusuppdateringar läses av dem som följer den 

specifika kommunen på Facebook, det vill säga de medborgare som prenumererar på den specifika 

kommunens statusuppdateringar. Dessa personer benämner vi som ”mottagare”. Inledningsvis 

redogörs för vår definition av begreppen ”roll”, ”marknadsorientering” och ”kommun”. Därefter följer 

vår definition av ”medborgare” och ”kund”. Dessa definitioner utgår vi ifrån när vi i uppsatsen uttalar 

oss om mottagarnas medborgar- respektive kundroll.  

 

 

Roll 

När vi i problemformuleringen och i uppsatsen talar om medborgarroll respektive kundroll, syftar vi 

till den syn kommunerna har av dessa två aktörer. Därmed likställs ordet ”roll” med syn, och begreppet 

kan översättas som medborgarsyn respektive kundsyn. 

 

Marknadsorientering   

Marknadsorientering likställer vi med NPM, då teorin innebär just en ökad marknadsorientering i 

offentlig sektor.   

 

Kommun 

Med kommun syftas till den övergripande kommunala verksamheten och därmed inte enskilda enheter 

eller verksamheter inom kommunen.  

 

Medborgare 

En traditionell definition av medborgaren är att hen omfattas av civila rättigheter som legitimerar ett 

demokratiskt deltagande i samhället, till exempel genom att rösta. Till skillnad från kunden tillhör 

medborgaren ett kollektiv som gemensamt påverkar offentliga verksamheters inriktning. Vidare har 

medborgaren rätt till offentlig kommunikation gällande sina rättigheter och skyldigheter i som 

samhällsmedborgare (Montin, 2007).  

 

Kund 

När vi talar om kund menar vi en person som ”köper” varor eller service och därmed ställer och har 

rätt att ställa krav” (Nordgren, 2004). Den individuella kunden har också möjlighet att avstå från ”köp” 

av varor eller tjänster (Montin, 2007). 
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1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 
 

 

Kapitel 1, Inledning, utgör uppsatsens första kapitel och introducerar vår problemställning, 

problemformulering, mål, syfte och ett förtydligande av vår begreppsanvändning .  

Kapitel 2, Teoretiskt ramverk, presenterar det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på. Vi behandlar 

teorin New Public Management särskilt ingående, bland annat genom att presentera en normativ 

NPM- kommun. Vi redogör även för textteori, strategisk- och offentlig kommunikation samt 

begreppet sociala medier. 

Kapitel 3, Tidigare forskning, lyfter fram en del av den forskning som finns inom området. Vi 

presenterar forskning inom NPM samt marknadsorientering i offentlig sektor. 

Kapitel 4, Metod, behandlar de metodval vi arbetat efter under uppsatsens genomförande. Vi redogör 

för vårt tillvägagångssätt genom att diskutera och presentera den textanalysmodell vi applicerat på vår 

empiri, som beskrivs tillsammans med vårt urval och våra avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

metodkritisk diskussion som innehåller frågor gällande validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

Kapitel 5, Resultat och analys, redogör för våra resultat och analyser. Här behandlas våra 

problemfrågor och analyseras med hjälp av de teorier och begrepp vi presenterat i kapitel två. Vi 

behandlar våra problemfrågor var för sig och de återfinns därmed i varsin del. Följande disposition 

används för båda delar: utmärkande företeelser, textanalysexempel samt analys av vardera 

problemfråga. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultat och analyser. 

Kapitel 6, Slutdiskussion, är uppsatsens avslutande kapitel och ägnas åt att diskutera samt besvara i 

den mån det går, vår problemformulering. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Efter det att vårt sista kapitel har presenterats följer referenser, samt två bilagor där den första 

presenterar den operationalisering som använts i textanalysen. Den senare innehåller samtliga 

statusuppdateringar, det vill säga texter, som förekommer som exempel i uppsatsen. 
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I detta kapitel redogör vi för det teoretiska ramverk som denna undersökning 

grundar sig på. Kapitlet inleds med textteori, därefter följer en genomgång av den 

marknadsorienterade teorin New Public Management, offentlig kommunikation 

och strategisk kommunikation. Kapitlet avslutas med en redogörelse för begreppet 

sociala medier.  
 

 

2.1 TEXTTEORI 

 
I det som följer presenteras den textteori, det vill säga den syn på text och språk, som denna 

undersökning grundar sig på. Textteorin är en bärande teori men har samtidigt en metodologisk 

karaktär. Vi har dock valt att presentera den under teorikapitlet. Vidare antar vi en strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi som anser att tillgången till verkligheten ges genom språket 

(Jørgensen, Phillips, 2002). Vidare utgår vi från ett språkkonstruktivistiskt perspektiv på språket. 

Denna syn på språket är influerad av kritisk diskursanalys och innebär att språket inte bara bidrar till 

att forma och omforma sociala strukturer utan även speglar dem (Jørgensen, Phillips, 2002).  Detta är 

något Fairclough benämner som ett dialektiskt förhållande och innebär att diskurs, det vill säga ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av världen”, samt social struktur/verklighet 

är ömsesidigt beroende (Jørgensen, Phillips, 2000:7).  I denna uppsats innebär det att den sociala 

verkligheten, det vill säga marknadsorienteringen, slår igenom även i de offentliga organisationernas 

språk. På grund av att språket och den sociala verkligheten befinner sig i ett dialektiskt förhållande, 

påverkar språket i sin tur även hur vi ser på den offentliga förvaltningen. Därmed är denna 

textanalytiska ansats användbar i vår undersökning då vi vill se hur en marknadsorientering kan synas 

i kommuners offentliga kommunikation på Facebook. Denna textteori ger oss dessutom möjlighet att 

analysera vår empiri ur ett bredare samhälleligt perspektiv då den sociala verkligheten lever i ett 

dialektiskt förhållande med språket.  

Denna textteoretiska ansats grundar sig på samma synsätt som diskursanalys, som i sin tur menar att 

språk och text hör ihop då texter är kommunikativa på så sätt att de förmedlar någonting.  De har 

dessutom en innebördsaspekt som uttrycker vad författaren tänker, samt en interpersonell aspekt som 

bidrar till att skapa identiteter och relationer. Vi skapar därmed en mening och bild av verkligheten vi 

lever i genom att använda språk och text (Bergström, Boréus, 2005). Applicerat på denna 

undersökning skapar kommunerna genom sin offentliga kommunikation på Facebook en viss 

verklighet, som mottagarna uppfattar. På så sätt är vår valda textteori väl lämpad för denna 

undersökning då vi undersöker just språk och text.  

Habermas tillvägagångssätt/synsätt för undersökningar enligt kritisk teori delar många 

grundantaganden med vår textteoretiska utgångspunkt. Detta tillvägagångssätt/synsätt beskriver delvis 

vår textteoretiska ansats. Habermas beskriver fyra steg där det första syftar till att upptäcka och 

beskriva den specifika undersökta situationen (i vårt fall text). Steg två handlar om att förstå, 

undersöka och förklara varför den specifika situationen ser ut som den gör. Med de tidigare resultaten 

som utgångspunkt upprättas i det tredje steget en plan för hur man ska nå ett jämlikt samhälle. Det 

fjärde och sista steget består av en utvärdering som berör hur planen i steg tre har fungerat (Eliasson, 

2005). Vår textanalytiska teoretiska ansats är jämförbar med de två första stegen i Habermas 

tillvägagångssätt. 

 

2 
N 

TEORETISKT RAMVERK 



   

7 
 

2.2 NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) 

 
NPM är ett fenomen som ofta används för att karaktärisera de förändringar inom offentlig sektor som 

påbörjades under 1980 och -90-talet och är en bärande teoretisk utgångspunkt i denna undersökning. 

Förändringarna kännetecknas av en utveckling mot en organisering av offentlig förvaltning enligt en 

marknadsorientering med den privata sektorn som förebild. NPM är ingen enhetlig modell utan bör ses 

som en hybridform där delar i modellen kan betraktas ur olika perspektiv (Christensen, Lægreid, 

2003).  

En grundläggande idé inom NPM är att sociala framsteg uppnås genom en ökning av produktiviteten 

och att produktivitetsökningarna kräver andra och mer förfinade metoder för informationsbehandling, 

för organisering samt inte minst en professionell ledning med utvidgade befogenheter.  En annan 

fundamental del av NPM är idén att politiker, tjänstemän, chefer och medborgare är rationella och 

prioriterar sitt egenintresse (Agevall, 2005:21). 

NPM anses ha fem huvudingredienser: styrning och kontroll, disaggregering och konkurrens, 

ledningsroller och empowerment, medborgare, kund och empowerment samt nytt språk (Almqvist, 

2006). Under styrning och kontroll ryms viljan att se ”företaget” som en institution att efterfölja. Detta 

innebär bland annat att man använder sig av tydlig mål- och resultatstyrning, benchmarking och 

strängare finansiell kontroll. Målformulering och uppföljning är väsentligt och handlar om att uppnå 

minskade kostnader och ökad effektivitet. För att motivera de anställda används exempelvis 

incitament så som prestationslöner och jämförelser (Agevall, 2005).  

Gällande disaggregering och konkurrens handlar det bland annat om skapande av 

konkurrensutsättning och privatisering. Det anses inte nödvändigt att just stat, kommun och landsting 

måste utgöra offentlig verksamhet (Almqvist, 2006). 

Ledningsroller och empowerment handlar om att politiken sätter målen medan förvaltningen genomför 

dem. På så sätt liknar förvaltningen ett företag. Politikerna ska styra samtidigt som förvaltningen ska 

få mer handlingsfrihet, vilket innebär att NPM förespråkar både decentralisering och centralisering 

(Christensen, Lægreid, 2002). Empowerment kopplas till mer inflytande och handlingsutrymme inom 

organisationen.   

Vidare innebär medborgare, kund och empowerment att offentlig verksamhets viktigaste intressenter, 

medborgarna, ses som ”kunder” och dessa ska få större och mer direkt inflytande i den offentliga 

förvaltningen.  

Nytt språk behandlar det faktum att medborgarna kräver ett annorlunda språk som karaktäriseras av en 

kommersialisering och ett marknadstänk. En säljande ton och anspelningar på nöje är inte ovanligt för 

ett språkbruk som influerats av NPM. Den nya terminologin gör till exempel att chefer får titeln 

direktör, kommunen ”blir” en koncern och medborgare ”blir” kund (Osborne, Gaebler, 1993, 

Hellspong, Ledin, 1997). Hur språket kommer till utryck beskrivs ytterligare i avsnittet ”en renodlad 

NPM-kommun”. 

NPM är av stor relevans för denna undersökning då den berör marknadsorientering i offentlig sektor, 

vilket är vårt undersökningsområde. NPM: s modell ger oss analytiska utgångspunkter och förståelse 

för hur och varför marknadsorientering kan synas i kommuners offentliga kommunikation på 

Facebook. För att vidare visa på hur idéerna inom NPM är relevanta för undersökningen presenteras 

vidare hur NPM har fått fotfäste i just kommuner samt hur en renodlad NPM-kommun kan se ut.  
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2.2.1 NPM OCH KOMMUNER 
 

Som vi nämnde i inledningen introducerades NPM tidigt inom den offentliga förvaltningen i Sverige. 

Den statliga förvaltningen anammade marknadsmekanismer tidigare än kommunerna, men från slutet 

av 1980-talet tog kommunernas NPM- utveckling fart (Agevall, 2005). Staffan Blomberg (2004) talar 

om detta som en radikal process av förnyelse och förändring och legitimerades med argument som 

ökat medborgarinflytande, produktivitet och effektivitet för att återupprätta statens ekonomi.  

Stig Montin (2012), professor i offentlig förvaltning menar att vissa kommuner till stor del har 

implementerat NPM- modellen, medan andra kommuner har behållit ett mer traditionellt sätt att 

organisera sin förvaltning på. I vilken utsträckning kommunerna anammar modern styrningsfilosofi 

påverkas av kommunstorleken. Stora kommuner följer i högre grad modellen, medan mindre 

kommuner är mer avståndstagande.  

 

Oavsett i vilken utsträckning som marknadsorienteringen har anammats är dagens moderna kommuner 

utsatta för konkurrens (Montin, 2007). Kommuner verkar i en konkurrenskraftig miljö där 

konkurrensen pågår både internt inom offentlig förvaltning, och externt på en marknad där offentliga, 

privata och ideella verksamheter befinner sig (Walker et. al, 2011). Kommunerna är nu mer 

hierarkiska men samtidigt också mer professionaliserade och komplexa. Denna alltmer komplexa 

organisation måste samordnas och styras politiskt och professionellt. Stig Montin menar att den 

traditionella synen av en representativ demokrati med kollektivt politiskt ansvar och med neutrala 

tjänstemän som endast genomför det som de förtroendevalda beslutar, är tämligen otidsenlig 

(2012:10).  

 

 

2.2.2 EN RENODLAD NPM-KOMMUN 

 

Med stöd från litteratur av Lena Agevall, docent i statsvetenskap, Lars Nordgren, universitetslektor,, 

Martin Selander, universitetslektor/doktor samt Lennart Hellspong och Per Ledin, professor i retorik 

respektive professor i svenska ord presenterar vi nedan en konstruerad bild av hur en renodlad NPM- 

kommun skulle kunna se ut. Denna beskrivning är normen för hur vi känner igen marknadsorientering, 

tillika NPM, i kommunernas statusuppdateringar. Som vi tidigare nämnt är inte NPM någon enhetlig 

modell utan bör ses som en hybridform där delar i modellen kan betraktas på olika sätt. Som ett 

normativt ideal fungerar ”en renodlad NPM-kommun” och dess drag (se kursiveringar) som en 

”mätsticka”. Vad som ”mäts” är resultaten av våra textanalyser. Genom att utläsa hur vårt resultat 

överensstämmer eller skiljer sig från dessa drag, hjälper det oss analysera och diskutera 

marknadsorientering i kommunernas språk på Facebook. Följaktligen presenteras den renodlade NPM-

kommunen i förstapersonsperspektiv: 

 

Vår kommunkoncern är handlingskraftig och effektiv med kundorientering som varumärke. God 

kundservice är vår målbild. Vi är en servicekommun som effektivt betjänar våra kunder. Genom att 

dela upp alla verksamheter till självständiga resultatenheter har dessa skapat sig egna identiteter. 

Enheterna konkurrerar med varandra för bättre kostnadseffektivitet och kvalitet (Agevall, 2005). 

Vår kommun tycker det är viktigt att skilja på politik och implementering. Det gör att 

kommunkoncernens mål kontrolleras, följs upp och utvärderas utan att koncernen för den del lägger 

sig i hur uppdraget utförs av verksamheterna. Ekonomiska incitament är styrande genom hela 
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koncernen, något som bland annat syns i vårt val att erbjuda anställda individuella löner (Agevall, 

2005). 

 

Genom kvalitetssäkring som kopplas till konkreta och mätbara mål, utvecklar vi effektivitet och 

kvalitet i våra tjänster. Vi knyter kvalitetssäkringen till effektiv resursanvändning och utfärdar 

kvalitets- och tjänstegarantier. Om kunden inte är nöjd med någon produkt eller tjänst har vi rutiner för 

klagomålshantering genom vår kundtjänst. Hur vi talar om vår kommun och våra medborgare, vår 

förvaltningsdiskurs, är en viktig del av vår identitet (Nordgren, 2004, Agevall, 2005). 

 

I vår koncern använder vi oss av ett positivt tal- och skriftspråk. Istället för att tala om 

”överinskrivningar” av barn i barnomsorgen, talar vi om ”plusbarn”. Vi använder oss även av nya 

begrepp när vi talar om oss själva. Vår kommun är en koncern, våra verksamheter blir resultatenheter 

och våra cheftjänstemän kallas för direktörer. Service- och omsorg får heta produktion och produkter, 

vi talar om utförare och beställare, och våra medborgare blir våra kunder. I vår kommun har vi ett 

antal positiva ”modeord”: valfrihet, flexibilitet, kvalitetssäkring, garantier (Selander, 2001, Agevall, 

2005). 

 

I vårt skriftspråk använder vi oss gärna av ord som speglar vår marknadsorientering, så som ”resultat” 

och ”erbjuder”. För att legitimera oss och kvaliteten på våra tjänster presenterar vi mätningar och 

undersökningar i procentsatser (Jmf Agevall, 2005, Hellspong, Ledin, 1997). Vi använder också 

underhållande inslag som berättelser, anekdoter, dramatiska metaforer och anspelningar på trender 

och nöjesliv. Detta gör också att gränsen mellan information och reklam kan bli diffus, då vi lånar 

uttryck och strategier från reklambranschen. För att skapa en närhet mellan oss själva och kunden 

använder vi oss gärna av personliga pronomen som ”du” eller ”vi”, och en personlig relation skapas 

genom att hänvisa till oss själva genom att benämna aktörer med namn, till exempel 

”fritidsförvaltningens Marie Söderström”. Detta är viktigt för att bygga goda relationer med våra 

kunder (Hellspong, Ledin, 1997). Då vi är deltagare på en konkurrerande marknad är det även 

väsentligt att ha ett gott anseende. Detta för att betraktas som ett starkt alternativ i konkurrensen. För 

oss är det därför viktigt att visa på god kvalitet genom en positiv framställning av oss själva (Agevall, 

2005). 

 

 

2.2.3 MOTSTRIDIGHETER INOM NPM 
 

Kritik har utfärdats mot NPM- modellen för dess motstridigheter och paradoxer.  En central del inom 

modellen är kundorientering, men vem är kunden? Lena Agevall (2005) menar att det är svårt att 

fastställa vem som faktiskt är kund då det ibland tycks vara politiker, och ibland medborgaren. Det blir 

än mer komplext när ägarperspektivet inom offentlig förvaltning ifrågasätts. I en demokratisk stat 

torde det vara medborgarna som är ägare. Därmed är det också ägarna som är kunder och paradoxen är 

tydlig (Agevall, 2005).  En annan central del inom NPM, som vi tidigare nämnt, är disaggregeringen 

av den offentliga förvaltningen där politik och förvaltning ska skiljas åt. Samtidigt som det talas om 

disaggregering har det konkreta ansvaret för vardagspolitiken förflyttats från politiker till anställda 

(Montin, 2002:103). Det blir med andra ord mer, och inte mindre, politik som överlämnas till de 

offentliga verksamheterna. Kritik har även riktats mot att modellen ensidigt har fokus på ekonomiska 

värden så som produktivitet och kostnadseffektivitet. Detta utan att några konsekvenser för 

demokrativärdena beaktas. En marknadsorientering inom offentlig förvaltning gör att den traditionella 

politiskt demokratiska hierarkin på ett sätt blir ur balans, vilket är intressant och relevant för att vidare 
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analysera undersökningens resultat och slutsatser. En riktning mot NPM gör nämligen att staten 

kontrolleras mer genom marknadsmekanismer, istället för en politisk styrning som grundar sig i 

demokratisk röstning från medborgarna (Agevall, 2005).  

 

2.3 OFFENTLIG KOMMUNIKATION 
 

Inledningsvis bör nämnas att fältet för offentlig kommunikation (vilket omfattar samhällsinformation 

och -kommunikation) är ett område i vilket det till stor del saknas nyare forskning och teorier. Därmed 

har vi tillämpat äldre forskning då flera omfattande studier gjordes mellan 1970- och 90-talet (Montin, 

2007). Forskningen behandlar dock inte, av förklarliga skäl, offentlig kommunikation i relation till 

sociala medier och då i synnerhet Facebook. För att komplettera detta behandlar vi samtida forskning 

gällande sociala medier och offentlig kommunikation längre fram i detta teorikapitel.  

Då denna undersöknings forskningsfokus ligger på kommuners kommunikation, är offentlig 

kommunikation centralt. Därmed ska vi nu redogöra för begreppet samt för hur den offentliga 

kommunikationens har utvecklats och hur den ser ut idag.  Offentlig kommunikation är av stor vikt i 

denna undersökning vars fokus är just offentlig kommunikation på Facebook. Hur offentlig 

kommunikation har sett ut, hur den har förändrats samt hur den ser ut idag hjälper oss att förstå och 

analysera varför kommunikationen ser ut på det sätt den gör. Därmed fungerar den offentliga 

kommunikationen både som bas och instrument för undersökningens kommande analyser. Vidare 

fungerar den offentlig kommunikation som en länk mellan myndighet och medborgare, två aktörer 

som är centrala i undersökningen. 

Lena Andersson anser att offentlig kommunikation är ett begrepp som består av två delar. Dels står det 

för samhällsdebatten som är en del av den demokratiska processen, dels står det för 

samhällsinformation gällande kunskap och vägledning om samhället och dess service, planer och 

utveckling (i Larsson, Rosengren, 1995). Detta kan liknas vid Kenneth Abrahamssons syn på 

samhällsinformation, vilken han anser ha två uppgifter. Dels ska medborgare informeras om 

rättigheter och skyldigheter, dels ska medborgare få information om hur samhället fungerar för att 

kunna delta i den demokratiska processen (1972).  

Under första delen av 1900-talet var syftet med den offentliga förvaltningens kommunikation att 

informera medborgare om rättigheter och skyldigheter, vilket medförde att språket var opartiskt och 

anonymt. Exempelvis ansågs det personliga tilltalet vara ett olycksfall i arbetet (Mårtensson i Löfgren, 

1988). Offentlig förvaltnings kommunikation med medborgare har enligt Lennart Hellspong och Per 

Ledin (1997) sedan dess genomgått tre viktiga förändringar. Den första handlar om en informalisering 

av myndighetsspråket vilket innebär att språkdrag från den privata sfären tog steget in i offentlig 

kommunikation. Den andra förändringen berör individualisering som påvisas i en alltmer personlig 

relation mellan offentlig förvaltning och medborgare. Den tredje och sista förändringen handlar om att 

offentlig förvaltning har anammat en kommersialisering av myndighetsspråket. Medborgaren blir 

”kund” och ord så som ”kvalitet” och ”effektivitet” får större betydelse (Hellspong, Ledin, 1997). 

Språket medför vidare att det blir svårt att dra gränsen mellan information och reklam. Offentlig 

förvaltning måste dessutom i större utsträckning väcka intresse hos ”kunderna” för att få deras 

uppmärksamhet (Fairclough, 1993). Inom vissa delar av offentlig förvaltning har det dessutom skett en 

förändring genom en ökad vilja att marknadsföra offentliga verksamheter och dess ”produkter” till 

”kunderna” (Björkroth, 1995, Larsson, Rosengren, 1995).   
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Hur offentlig förvaltning kommunicerar med sina medborgare har de senaste årtiondena förändrats 

även på andra plan än det språkliga. Från webbens frammarsch på 1990-talet till webb 2.0, har 

teknikutvecklingen gått fort. Sociala mediers intåg har medfört alternativa kanaler för offentlig 

kommunikation till medborgare, vilka främjar dialog och öppenhet (Stakston, 2010). Dessa nya 

kanaler i kombination med ökad konkurrens medför utmaningar i kommunikationen för offentlig 

förvaltning (Falkheimer, Heide, 2011). Detta för oss in på nästa del av den teoretiska ramen för denna 

undersökning, nämligen strategisk kommunikation.  

 

2.4 STRATEGISK KOMMUNIKATION 

 

Strategisk kommunikation kan enligt Jesper Falkheimer och Mats Heide, båda professorer i strategisk 

kommunikation, beskrivas som ”en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina 

mål” (2011:13). Organisationsbegreppet i denna definition är bred och innefattar till exempel privata 

företag och offentliga myndigheter och organisationer, vilket gör att strategisk kommunikation lämpar 

sig väl på kommuner och vidare denna undersökningen. Organisationer kan uppnå den strategiska 

kommunikationens effekter inom olika områden, till exempel förändringar i attityder samt skapande 

och upprätthållande av identitet, relationer (public relations), opinioner och anseende (Olsson, 

Johansson, 2013). 

I denna undersökning blir tre aspekter av strategisk kommunikation av särskild vikt, nämligen 

skapande och upprätthållande av identiteter, relationer och anseende. Detta då undersökningen berör 

kommuners kommunikation med medborgare samt kommunernas framställning av sig själva och sina 

mottagare. Den externa strategiska kommunikationen är viktig för organisationer idag på grund av 

konkurrensutsättningen. Magnus Fredriksson menar att ”det är ett medel i kampen om offentligheten” 

(2008:21).  Fredriksson syftar här på företag men vi anser att det även är lämpligt att applicera 

resonemanget på kommuner på grund av att de verkar i en konkurrensutsatt miljö (Montin, 2007). 

Strategisk kommunikation kan därmed spela stor roll för kommuner i och med en ökad 

marknadsorientering och är därmed användbar och relevant för undersökningens analys.   

 

Individer, organisationer och andra aktörer i samhället är ömsesidigt beroende av varandra. Det är 

därmed viktigt att organisationer (i detta fall kommuner) skapar och upprätthåller goda relationer med 

dessa aktörer. Relation kan definieras som ”den interaktion som kan ske mellan två parter” (Olsson, 

Johansson, 2013:13). Den part som en organisation skapar en relation med benämns som intressent. 

Intressenter är personer, grupper eller organisationer som till exempel har intresse av, anspråk på eller 

rättigheter i en organisation (Falkheimer, Heide, 2011). Den intressent som är av intresse i denna 

undersökning är medborgaren.  

 

En viktig anledning till att organisationer skapar och upprätthåller relationer med sina intressenter är 

att de vill påverka dem. En god relation påverkar intressentens tankar, känslor och beteenden 

(Falkheimer, Heide, 2011). En god relation kan även bidra till att relationen mellan organisationen och 

intressenten står stark trots påtryckningar från konkurrerande aktörer (i detta fall andra kommuner) 

(Ledingham, Bruning, 1998). Relationsbyggande kan bidra till att intressenten lättare identifierar sig 

med den specifika organisationen, vilket i sin tur leder till att intressenten i högre grad talar väl om 

organisationen samt i större omfattning tar till sig organisationens kommunikation. Organisationer 

som har goda relationer har dessutom ett högre anseende (Olsson, Johansson, 2013). Anseende och 

marknadsföring är idag en viktig aspekt för offentlig förvaltning (Fredriksson, Pallas, 2013). En 
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organisations legitimitet är beroende av hur väl den framstår hos medborgare och samhället. 

Konkurrens mellan offentliga organisationer kan därmed uppstå i strävan att framstå som bra 

(Gustafson, 2009). Detta är intressant och relevant då vi i denna undersökning vill se hur kommuner 

framställer sig själva i den offentliga kommunikationen på Facebook.  

 

2.5 SOCIALA MEDIER 
 

Som tidigare nämnt medför sociala medier alternativa kanaler för offentlig förvaltnings 

kommunikation. Sociala medier, mer specifikt Facebook, är dessutom en del av undersökningens 

forskningsfokus. Sociala medier, däribland Facebook, är därmed ett begrepp som är betydande i 

undersökningen. Begreppet avser ”kommunikationstjänster som på något sätt innehåller en social 

faktor: man delar med sig av information till kontakter i ett socialt nätverk via en webbaserad tjänst” 

(Gustafsson, Höglund, 2011:511).  Sociala medier präglas av möjlighet till ”många-till-många”-

kommunikation, snabb spridning av information samt att det är svårt att dra gränsen mellan vilka som 

är producenter och konsumenter av medieinnehåll. Sociala medier är verktyg som är utvecklade av 

människor och därför också är till för människor. Styrkan i sociala medier ligger i dess egenskap att 

föra samman användare med varandra och på så sätt möjliggöra ett användarsamhälle (Stakston, 

2010).  

Facebook är ett socialt medium som grundades 2004. Det är en kanal som har stor spridning hos den 

svenska befolkningen, då hälften av alla svenskar har Facebook idag (Findahl, 2013). Därmed är det 

också intressant att undersöka hur kanalens natur kan ha en inverkan på den offentliga 

kommunikationen, vilket gör begreppet relevant och användbart för vår undersökning. På Facebook 

kan användare skapa en inloggning och en personlig profil. När användaren är inloggad är det möjligt 

att ladda upp bilder, videos, lägga till andra användare som vänner samt ansluta sig till olika 

intressegrupper som är organiserade av exempelvis en skola eller en arbetsplats. Kommunikationen på 

Facebook kan ske på olika vis, exempelvis genom meddelanden, chatt eller så kallade 

statusuppdateringar. En statusuppdatering är en kort text som delas till alla de vänner eller följare en 

användare har (exempel på statusuppdateringar hittas i kapitel 5). På Facebook kan även användare 

följa och gilla exempelvis ett företags eller en organisations så kallade Facebook-sida, vilket gör att 

användaren kan ta del av dennes statusuppdateringar och information som publiceras där (Gruvö, af 

Schmidt, 2014).  

Det är vanligt att företag och organisationer skapar en Facebook-sida för sin verksamhet. Genom sina 

sidor kan företag och organisationer marknadsföra statusuppdateringar till specifika målgrupper eller 

garantera en viss spridning på sin statusuppdatering mot en mindre summa pengar (Facebook, 2014). 

Detta gör Facebook mer eller mindre till en marknadsföringskanal, vilket vidare gör mediumet 

intressant och relevant ur vårat forskningsperpsektiv då en ökad marknadsorienterin för med sig en 

vilja att marknadsföra organisationen. Gällande Sveriges kommuners användande av Facebook är det 

utbrett då cirka 67 procent, det vill säga två av tre, av dessa har en kommunövergripande Facebook-

sida. Den första kommunen i Sverige som skaffade en Facebook-sida gjorde det 2006. Därefter har fler 

och fler anammat det och bara de senaste två åren har cirka 60 kommuner skaffat sig en sida på 

Facebook. Kommuners existens på Facebook motiveras ofta med att ”de vill befinna sig där 

medborgarna finns” samt att det är en bra kanal för att förmedla nyheter, upplysningar och 

kriskommunikation (Kreafon, 2014).  

Efter att i detta kapitel ha presenterat det teoretiska ramverk uppsatsen stödjer sig på, kommer vi i 

nästa kapitel beskriva en del av den tidigare forskning som finns på området. 
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Följande redogör vi för en del av den forskning som finns inom området för New 

Public Management och marknadsorientering inom offentlig sektor, samt hur dessa 

olika områden kan ses i relation till varandra. 

 

3.1 FORSKNING OM MARKNADSORIENTERING 
 

I Roland Almqvist doktorsavhandling ”Icons of New Public Management – for studies on competition, 

contracts and control” redogörs för NPM: s uppkomst och särdrag (2004). Almqvist presenterar även 

ett antal fallstudier rörande NPM. En relativt vanlig uppfattning menar han har varit att NPM har sitt 

ursprung i Public Choice Theory. Detta är dock även en kritiserad uppfattning som anses vara en 

förenkling av NPM: s uppkomst. Kritiken grundar sig främst i kännedomen om att NPM har sitt 

ursprung i flera andra discipliner som har dominerat samhällsscenen under olika decennier. Däribland 

den neoklassiska offentliga förvaltningen och en ny offentlig förvaltning (2004).  

Almqvist menar att en annan redogörelse för uppkomsten av NPM hänvisas till en framgångsrik 

politisk diskurs som har krävt förbättrad ansvarsskyldighet för offentliga tjänster. Det har hävdats att 

skattebetalarna har rätt att veta att deras pengar används ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt. 

Därmed skulle NPM tala på uppdrag av skattebetalarna. Resonemanget grundar sig på idén att det är 

skattebetalarna och konsumenterna som ger NPM ett syfte. Resultatet av de olika uppfattningarna är 

en mångfald av idéer för att förklara uppkomsten av begreppet. Dessa betonar i sin tur olika 

utgångspunkter när det gäller studiet av NPM. En splittrad bild av NPM träder fram. Hur vi kan förstå 

NPM? Vilka aspekter av begreppet är intressanta för framtida forskning? (Almqvist, 2004). Hood 

föreslår att vi bör vara försiktiga med att anta att det offentliga ledningssystem förändras i alla aspekter 

som NPM ingår och menar att flera variationer är möjliga. Här påvisas hur länder som Japan, 

Tyskland och Schweiz inte har varit lika mottagliga för NPM som till exempel Sverige och Nya 

Zeeland (Hood i Almqvist, 2004). Något Almqvist (2004)  menar vara en nödvändigt och viktigt 

aspekt för framtida forskning. 

På grund av en begränsad mängd forskning och utvärdering av NPM: s effekter, är det svårt att 

renodlat dra slutsatser kring dess inverkan. Almqvist betonar dock att forskning som fokuserar på hur 

aspekter av NPM kan omvandlas till tekniska aspekter, samt hur kan vi förstå resultatet av detta, är 

nödvändiga för att utveckla ny kunskap om NPM (Almqvist, 2004). 

 

3.2 MARKNADSORIENTERING OCH OFFENTLIG SEKTOR 
 

Följande presentation av tidigare forskning antar samma dialektiska språksyn som vi gör i denna 

undersökning. Skillnaden är vårt textanalytiska fokus och författarnas diskursanalytiska angreppssätt.   

I artikeln ”Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities” från 

1993,behandlar Norman Fairclough den marknadsorientering som fått stort genomslag inom offentlig 

sektor och då främst hos universitet och högskolor.  Fairclough refererar i sin artikel till Storbritannien 

men menar att marknadsorienteringen är en världsomfattande strömning och att många särdrag och 

förändringar har en halv-internationell karaktär. Vi anser därmed att hans teori och forskning är 

applicerbar på den offentliga sektorn i Sverige. 

3 
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Fairclough påstår att det finns tre sammankopplade utvecklingstendenser som har medfört att 

marknadsorienteringen fått stort genomslag. Den första tendensen handlar om att vårt samhälle är 

post-modernt vilket innebär att vi i större utsträckning ifrågasätter och jämför olika alternativ och 

möjligheter.  Identiteter och relationer förmedlas därmed mer genom dialog. Den andra 

utvecklingstendensen är att vårt samhälle blir alltmer reflexivt (Giddens i Fairclough, 1993). Detta 

innebär att samhället är mer beroende av expertkunskaper så som läkare och tekniker. Det har uppstått 

en teknologisering av diskursen. Detta innebär en etablering av expertsystem, vilka återfinns i 

offentliga institutioner (Fairclough, 1993). 

Den tredje och sista utvecklingstendensen handlar om att vårt samhälle allt mer karaktäriseras av 

marknadsföring och konsumering. Exempelvis börjar offentlig sektor marknadsföra sig på liknande 

sätt som privat sektor. Detta kan föra med sig allvarliga tillitsproblem då det kan vara svårt att veta 

vad som är autentiskt och inte. Gränsen mellan information och reklam blir alltså otydlig. I sin artikel 

beskriver Fairclough att universiteten alltmer liknar företag. Institutioner för högre utbildning 

genomgår stora organisationsförändringar som präglas av marknadsmekanismer. Institutionerna ser i 

allt större utsträckning sina studenter som ”kunder” och ägnar därmed mer tid till lärande och att 

utveckla elevcentrerade metoder för utlärning (Fairclough, 1993).  

 

I sin magisteruppsats ”Samhällsinformation eller självpresentation – en förvaltningsdiskurs i 

förändring” (2009) utförde Malin Gustafsons en kritisk diskursanalys, med syfte att undersöka hur en 

förvaltningsorganisations språk ser ut före och efter 1990-talet då NPM slog igenom i den svenska 

förvaltningen. Gustafson undersöker i sin studie hur en förvaltningsdiskurs förändras och påverkas till 

följd av en allmän marknadsorientering och NPM- reformer. Genom att jämföra platsannonser från 

Växjö kommun från slutet av 1970-talet och 1990-talet med platsannonser från 2008, analyseras dessa 

sedan utifrån en kritisk diskursanalys. Resultatet speglas sedan utifrån NPM och allmän 

marknadsorientering 

 

Gustafson drar slutsatsen att marknadsorientering och NPM i den offentliga förvaltningen påverkar 

språket till att bli mer marknadsorienterat. Analyserna visar att språket på 1990-talet och idag är 

marknadsinriktat och innehåller ökat fokus på det individuella. Gustafson ställer sig frågan vad detta 

kan få för konsekvenser och menar att ett mer informellt, säljande språk kan föra med sig problem för 

offentliga organisationer. Det kan bli svårt att urskilja vad som är reklam och vad som är formell 

information. En diskussion förs även kring huruvida offentliga organisationer egentligen förtjänar den 

legitimitet de får genom sina fördelaktiga, säljande självpresentationer. Dessa anser hon vara 

skenbilder och inte verkligheten (Gustafson, 2009). 

 

Vidare menar hon att marknadsföringen av offentliga organisationer riskerar att utvecklas till en ond 

cirkel. Om en organisation börjar använda sig av fördelaktig självpresentation tvingas andra att göra 

detsamma. Gustafson ställer sig frågan vem som till sist vinner en sådan kamp där alla offentliga 

organisationer konkurrerar med varandra, då hon menar att staten uppenbarligen inte kan vinna en 

tävling mot sig själv (Gustafson, 2009).  

 

Denna presentation av tidigare forskning på området, följs av en redogörelse av de metodval och 

avgränsningar vi gjort. 
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Kapitlet beskriver de metodval som ligger till grund för uppsatsens genomförande 

samt de avgränsningar som gjorts. Vi presenterar vårt empiriska material samt det 

analysschema som använts för att tolka kommunernas statusuppdateringar. Vidare 

avslutas kapitlet med en självkritisk diskussion. 

 

4.1 VAL AV METOD 
 

För att besvara vår problemformulering följer vi den kvalitativa metoden. Denna erbjuder forskning 

kring händelser i naturligt förekommande miljöer, vilket passar vårt material väl. Den möjliggör 

dessutom forskning på nyansnivå för att återspegla den sociala verklighet som undersöks, vilket i sin 

tur är kompatibelt då vi undersöker hur marknadsorientering kommer till uttryck språkligt (Rosengren, 

Arvidson, 2002). 

Textanalysen är det övergripande verktyg som denna undersökning bygger på. Vi anammar en 

dialektisk språksyn, vilket lämpar sig för vårt undersökningssyfte då vi vill se hur en 

marknadsorientering återspeglas i språket (Denscombe, 2009). Textanalysen är en anpassningsbar 

modell och därmed går det inte att ställa upp en exakt modell som passar alla sorters textanalyser.  Det 

anses dessutom vara en styrka att kombinera olika teorier och analysredskap och anpassa modellen 

efter det specifika forskningsområdet (Jørgensen, Phillips, 2000). Det finns många olika modeller för 

att göra textanalys och vad som ingår i en textanalysmodell skiljer sig åt beroende på vad som 

undersöks (Hellspong, Ledin, 1997). I denna undersökning har vi skapat en egen modell. Den bygger 

dels på strukturell textanalys, som har som syfte att ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, 

innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext, dels på en lingvistisk textanalys i 

syfte att undersöka grammatisk struktur och ordval. En textanalysmodell som grundar sig på detta 

visar hur textens inre egenskaper, det vill säga lingvistik, präglas av dess yttre villkor (Hellspong, 

2001).  

 

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Den modell som vi applicerar för att svara på våra problemfrågor har strukturellt inspirerats från en 

modell av Björn Eliasson (2005). Analysen utgår från tre delar: kontext, grammatik samt vokabulär. 

Textanalyserna genomförs genom att vi ställer analytiska frågor till texterna med utgångspunkt i dessa 

tre delar, se bilaga 1. De analytiska frågorna utgör stommen men är anpassningsbara efter den 

specifika texten då flexibilitet anses viktigt vid textanalys (Hellspong, Ledin, 1997).   

Kontexten berör textens helhet: hela den språkliga och sociala miljö som texten befinner sig i. 

Helheten tar form av bland annat genre, tidsperspektiv och vilka som är deltagare i texten. Inom den 

grammatiska delen ryms två element, nämligen transitivitet och modalitet (Bergström, Boréus, 2005). 

Transitiviteten består av tre delar: processer, deltagare och omständigheter. Processer är det som sker i 

texten. De uttrycks vanligen genom verb. Processer kan vara handlingar eller händelser. Processerna 

kan vidare vara materiella, verbala och mentala. En materiell handling påverkar något fysiskt till 

exempel genom att någon ”krossar”. Verbala processer uttrycks med verb som kopplas till uttryck, till 

4 
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exempel ”säger Sara”. Mentala processer kan också vara handlingar eller händelser, till exempel ”jag 

tänkte” (Hellspong, Ledin, 1997).  

Andra delen av transitivitet är deltagare. Dessa är saker eller människor som ingår i en process. 

Deltagare kan delas in i agent (den som utför en handling), objekt (den som utsätts för en handling), 

status (medverkar i ett tillstånd) eller upplevare (deltar i en mental process) (Hellspong, Ledin, 1997). 

Den tredje delen av transitivitet är omständigheter så som plats och tid. Transitiviteten två delar visar 

på vad som händer i texten och vem som gör det. Modalitet berör i vilken utsträckning som en 

avsändare kan tänkas knytas till ett specifikt innehåll. Detta kan ta form i faktiska (det är), möjliga (det 

kan) eller tvingande (det måste) uttryck.  Med andra ord berör det i vilken utsträckning sändaren håller 

med om textens innehåll (Bergström, Boréus, 2005, Fairclough, 1992). 

 

Textanalysens tredje del, vokabulär, handlar om att titta på ordval. Här är det intressant att se på hur 

pronomen används samt om det är vissa ord som förekommer mer än andra (nyckelord). För denna 

undersökning är det intressant att urskilja huruvida det förekommer ord som kan härledas till ett 

marknadsorienterat språk (Bergström, Boréus, 2005). 

 

Textanalysens delar ger texten en specifik struktur. Denna tillskriver i sin tur aktuella deltagare olika 

roller, och konstruerar dem därmed på ett visst sätt. Då vi i denna undersökning vill se vad som 

utmärker den roll som mottagaren tillskrivs samt vad som utmärker kommunernas framställning av sig 

själva är tilltal och omtal centralt, och därmed detsamma i textanalysen. Tilltal och omtal är en viktig 

aspekt av hur relationen med mottagarna byggs upp i en text. I denna del av analysen ser vi på om 

texten exempelvis vänder sig direkt till mottagaren eller inte, och om sändaren har ett distanserat eller 

nära förhållningssätt till mottagaren (Bergström, Boréus, 2005).  

För att besvara problemfrågorna ser vi både till textens detaljer som textens språkliga struktur och 

kontext i sin helhet, i enlighet med ett så kallat hermeneutiskt synsätt (Hellspong, 2001). Då vi antar 

ett dialektiskt synsätt på språk, i syfte att ljussätta budskap som inte kommer fram genom att studera 

endast det bokstavligt formulerade och uttalade (Bergström, Boréus, 2005), låter vi alltså inte analysen 

begränsas till endast det lingvistiska. 

I kapitlet för resultat och analys exemplifieras ett antal textanalyser som visar på våra tankebanor vid 

genomförandet av textanalyserna.  
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4.2.1 MODELL FÖR TEXTANALYS 
 

Vår textanalys består av tre huvudnivåer: 

1. Kontext 

2. Grammatik 

3. Vokabulär 

Varje nivå har operationaliserats genom att vi ställt ett flertal analytiska frågor till texten, vilka vi har 

sammanställt i bilaga 2. Vid analysen tillämpas ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga att vi pendlar 

mellan del och helhet för att tolka texten. Detta illustreras av pilen i modellen nedan (modell för 

textanalys 1). 

Under första nivån, kontext, berör frågorna vilken kommunikationssituation texten hör hemma i. Här 

handlar det om att skapa en textuell översikt. Hur står sig textens innehåll mot kontexten? Vi ställer 

bland annat frågorna ”Vilken genre tillhör texten?” och ”Kan texten förknippas med någon 

övergripande funktion?”. 

I nivå två, grammatik, intresserar vi oss för hur texten byggs upp. Vi frågar oss hur satser och korta 

meningar väljs och kombineras för att strukturera sociala positioner, identiteter och relationer. Med 

detta som grund ställer vi frågor som ”Är verben statiska eller dynamiska?”, ”Försöker texten påverka 

mottagaren med argument?” samt ”Går det att utläsa specifika attityder till mottagaren i texten?”.  

I den sista nivån, vokabulär, ställer vi frågor på detaljnivå. Fokus ligger på hur valet av enskilda ord 

och fraser kan ge olika innebörder, och vi berör till exempel ordval som påverkar tilltal och omtal. 

”Talar texten till, om eller med mottagaren?”, ”Framträder sändaren med personliga pronomen?” och 

”Vilka värdeord används?”.  

 

 

 

Vokabulär 

Grammatik 

Kontext 
Helhetsnivå 

Detaljnivå 
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1. Modell för textanalys 

 

4.3 URVAL 
 

Inledningsvis utfördes ett urval av de kommuner vars statusuppdateringar fungerar som empiri. Vi 

valde kommuner som ligger relativt nära vår hemort ifall eventuella resor skulle bli nödvändiga. 

Dessutom har andra praktiska aspekter övervägts, som att kommunerna har en likvärdigt aktiv närvaro 

på Facebook. Tre kommuner valdes: en mindre, mellan och större kommun där den mindre 

representeras av Ronneby kommun, mellan av Kalmar kommun och den större av Linköpings 

kommun. Definitionen av kommunstorlek gjordes genom att jämföra kommunernas befolkningsstorlek 

med medelkommunen (Statistiska centralbyrån, 2014). Valet att välja kommuner i olika storlek 

motiveras av vetskapen om att kommuners storlek har betydelse för hur modern styrningsfilosofi tas 

emot och genomförs. Resultatet utgår därmed inte ifrån en viss kommunstorleks förutsättningar 

(Montin, 2012).  

 

4.4 EMPIRISKT MATERIAL 
 

Det material vi analyserat är kommunernas statusuppdateringar på Facebook, vilka utgör de studerade 

texterna och är föremål för kommande textanalysexempel. Facebook-sidorna innehåller en relativt stor 

mängd statusuppdateringar, men det begränsade tidsomfånget möjliggör dock inte en tillfredställande 

analys av samtliga. Därmed har vi valt att endast analysera de statusuppdateringar som publicerades på 

kommunernas Facebook-sidor från och med 2 januari 2014 till och med 2 april 2014. Sammantaget 

har 102 statusuppdateringar samlats in och analyserats (Kalmar 30 stycken, Linköping 43 stycken, 

Ronneby 29 stycken). Antalet statusuppdateringar grundar sig på att vi uppnådde en analytisk mättnad. 

Samtliga statusuppdateringar ligger till grund för studien, men till följd av uppsatsens begränsade 

omfång är det dock inte möjligt att presentera alla . Med grund i detta exemplifieras endast en del av 

det totala analysmaterialet på 102 statusuppdateringar. En sammanställning av dessa presenteras i 

bilaga 2.  

•Handlar om att skapa en textuell översikt och en 
helhet. Hur står sig textens innehåll mot 
kontexten? 

Kontext 

•Handlar om hur satser och korta meningar väljs 
och kombineras för att strukturera sociala 
positioner, identiteter och relationer.  

Grammatik 

•Handlar generellt om hur valet av enskilda ord 
och fraser ger olika innebörder. Berör 
exempelvis ordval som påverkar tilltal och omtal. 

Vokabulär 
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4.5 AVGRÄNSNINGAR 
 

Vi kommer att beskriva hur marknadsorientering kommer till språkligt uttryck på tre kommuners 

Facebook-sidor. Därmed omfattar inte studien andra aktörer eller kanaler. Vårt val av studieobjekt, de 

tre kommunerna, har tidigare motiverats i metodkapitlet. I statusuppdateringarna, det vill säga 

texterna, analyseras endast text och därmed utesluter vi eventuella bilder eller kommentarer som hör 

till statusuppdateringen. Då vi i denna undersökning är intresserade av text och språk fann vi det inte 

intressant att kombinera såväl text och bild, och prioriterade därmed det som föll sig av störst intresse 

för oss. Vidare har vi endast analyserat avsändarens, det vill säga kommunernas texter och antar 

därmed ett avsändarperspektiv. Dessutom har vi valt att endast analysera statusuppdateringar som 

omfattar mer än en enskild mening, i syfte att möjliggöra välgrundade tolkningar och analyser. 

På grund av kanalens natur utgår vi från att avsändaren är den berörda kommunen i samtliga texter 

såvida annat inte framgår. Vi har uteslutit de texter som endast är en länk till en annan sida, eller som 

endast hänvisar till en länk på en annan sida då vi inte anser representera kommunens textmaterial. 

Materialet analyseras utifrån den modell som presenterats och beskrivits tidigare.   

 

 

4.6 METODDISKUSSION 

 

4.6.1 VALIDITET 

 

Kritik som ställs mot textanalys som metod är ofta sammanhängande med frågor kring validitet. Det 

kan vara svårt att verifiera textanalytiska studiers metoder och fynd då forskaren tolkar data utifrån 

egna instinkter, intuition och naturligtvis kunskap. Tolkningen är därmed nära kopplat till oss som 

forskare. I syfte att undvika oklarheter kring studiens förfarande har problemfrågorna specificerats för 

att tydliggöra vilka textuella aspekter som undersöks (Denscombe, 2009). Vi bemöter även kritiken 

genom att välkomna att det finns mer än en giltig tolkning till det undersökta materialet, och vidare 

tolkningar av våra resultat endast hämmas av tolkningsskickligheten hos forskaren i fråga. Det finns 

en risk för en förenklad förklaring i arbetet med att tyda mönster. Dock har vi varit medvetna om detta 

validitetsproblem genom hela forskningsprocessen och därmed valt att presentera resultatet med så 

stor transparens som möjligt. Detta genom att exemplifiera våra analyser med citat som påvisar våra 

tankebanor. En styrka i vår studie gällande validitet är att den består av ett analytiskt mättat material 

(Bergström, Boréus, 2005). 
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4.6.2 RELIABILITET 

 

I de flesta textanalyser är tolkningsaspekten en stor reliabilitetsfråga, och därmed även för oss. 

Förutsättningen för en god reliabilitet anses i dessa fall vara en tillräcklig noggrannhet i samtliga av 

undersökningens led för att uppfylla undersökningens syfte. En annan aspekt av reliabiliteten som är 

kontroversiell i dessa typer av studier är intrasubjektiviteten, det vill säga att olika personer ska kunna 

utföra samma undersökning och komma fram till samma resultat för att intrasubjektiviteten ska vara 

god. På grund av tolkningsaspekten i studier som den här är detta ideal problematiskt, istället anses det 

vara god forskning om den utmärks av genomskinlighet och en välgrundad argumentation. Detta har 

varit de reliabilitetspremisser som vi har utgått ifrån i denna undersökning (Bergström, Boréus, 2005). 

 

4.6.3 GENERALISERBARHET 
 

Slutligen finner vi det vara relevant att diskutera generaliserbarhet och representativitet. I resultatet 

framträder mönster som visar på hur en marknadsorientering exponeras i kommunernas 

statusuppdateringar. Vi vill påpeka att detta mönster är mindre starkt i Ronneby kommun gentemot de 

två andra. Då vi inte ämnar göra en jämförelse mellan kommunerna, är det inget som kommer att vara 

betydande för undersökningens resultat.  

Då vi har utfört en kvalitativ studie kan vi inte dra slutsatser kring hur ofta något förekommer, istället 

gör vi en generalisering utifrån grundläggande beteende och strukturer. Det vill säga att vi utför en 

teoretisk generalisering i vilken resultatet generaliseras genom de teorier som undersökningen bygger 

på (Ekström, Larsson, 2010). Studien är därutöver baserad uteslutande på de specifika data som vi har 

undersökt. Det betyder att den inte är representativ som ett faktum för samtliga Sveriges kommuner 

och dess förvaltningsdiskurs på Facebook (Rienecker, Jørgensen, 2009). Istället fungerar studiens 

resultat som exempel i en bredare kategori. De tre undersökta kommunerna är ”en av en viss typ”.  

(Denscombe, 2009). Studien svarar därmed bara på en specifik del av ett fenomen, där vi har 

undersökt ett hörn av flera möjliga. Vi varken ämnar eller kan genom denna studie ge ett heltäckande 

svar för hur marknadsorientering framträder på samtliga Sveriges kommuners Facebook-sidor. Vårt 

bidrag är en bit i pusslet. Därmed uppfyller studien också sitt syfte; att bidra med kunskap och 

förståelse. 

När vi nu redogjort för våra metodval kommer vi i nästa kapitel presentera våra resultat som har 

analyserats med hjälp av vår textanalysmodell och teorietiska ramverk. 

 

 

 

 

 

 



   

21 
 

 

I det här kapitlet presenterar vi våra resultat och analyser. Vi behandlar våra 

problemfrågor var för sig och de återfinns därmed i varsin del. Detta för att göra 

det tydligt för läsaren vilka fynd och resonemang som hör till respektive 

frågeställning. Följande disposition används för båda delar: utmärkande 

företeelser, textanalysexempel samt analys av vardera problemfråga. Kapitlet     

    avslutas med en sammanfattning av resultat och analyser. 

 

5.1 PROBLEMFRÅGA 1 

 

Vad utmärker den roll som kommunerna tilldelar mottagaren i den offentliga 

kommunikationen? 

 

Inledningsvis redogörs för tre utmärkande företeelser som har framgått av empirin, dessa är av 

resultatredovisande karaktär. Efter detta presenteras ett antal textanalysexempel som exemplifierar och 

exponerar dessa tre företeelser, och är av såväl resultatredovisande som analytisk karaktär. 

Textanalysexemplen har analyserats enligt vår textanalysmodell. Vardera textexempel presenteras 

strukturellt utifrån kontext, grammatik och vokabulär och tillhör inte uteslutande en enda företeelse, 

utan har många gånger inslag av samtliga. Som avslut för behandlingen av problemfråga 1 följer en 

huvudanalys av den berörda problemfrågan, där vi i högre utsträckning knyter an till teorier och 

begrepp.  

 

2. Modell för disposition 1 

 

5.1.1 UTMÄRKANDE FÖRETEELSER 
 

Vi ska nu redogöra för tre utmärkande företeelser vi funnit i empirin gällande vår första problemfråga 

 ”Vad utmärker den roll som kommunen tilldelar mottagaren i den offentliga kommunikationen?”. De 

utmärkande företeelserna kan liknas vid ett mönster i texterna som underbygger den roll mottagaren 

tilldelas. Dessa företeelser är: informellt förhållningssätt, påtaglig serviceanda samt 

marknadsinspirerat ordförråd, och presenteras nedan. Inledningsvis bör nämnas att dessa företeelser 

har varit mer och mindre påtagliga i kommunerna. Ronneby kommun har visat ett svagare mönster, 

medan Kalmar kommun och Linköpings kommun har visat på ett starkare mönster. Då detta inte är 

någon komparativ studie är det inget som är betydande för den fortsatta analysen, men väl värt att 

nämnas. 

5 
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5.1.1.1 INFORMELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

Kommunerna använder sig av personliga pronomen i statusuppdateringarna. När de syftar till sig 

själva används “vi”, och när medborgaren syftas till används “du” och ”dig”. Genom att göra detta 

pratar kommunen till och med mottagarna, vilket bidrar till att uppvisa ett personligt och kamratligt 

förhållande dem emellan. Användningen av personliga pronomen är tydligt i följande mening ur en 

statusuppdatering: “nu är vårstädningen i full gång /…/ nu börjar vi ute i villaområdena /…/  Vill du 

ha rent på din trottoar /…/” (17). Vidare förstärks det personliga förhållningssättet av kommunernas 

användande av frågor så som ”Söker du semestervikariat/sommarjobb?” (22) och ”Letar du efter en 

lägenhet, eller funderar du på att bygga ett fritidshus?” (5).  En annan utmärkande karaktär hos 

statusuppdateringarna som ryms under informellt förhållningssätt är det positiva språket. Det 

förekommer att kommunerna i statusuppdateringarna talar med en positiv ton och med positiva termer 

så som i följande mening: ”i dag firade vi Falkenbergsskolans 5A /…/ Härligt jobbat tjejer och killar 

/…/ ” (13).  

 

Användandet av personliga pronomen och det positiva språket gör att språket blir informellt, vilket i 

sin tur gör att diskursen blir mer inriktad på konversation. Det personliga tilltalet skapar en närhet 

mellan sändare och mottagare, och ger sken av en jämlik relation. Det informella språket återfinns ofta 

i reklamdiskursen (Fairclough, 1993). 

 

5.1.1.2 DEN PÅTAGLIGA SERVICEANDAN 
 

Ett utmärkande drag i statusuppdateringarna är serviceandan hos kommunerna. Kommunala tjänsters 

kvalitet och resultat får fokus i form av att kommunerna informerar om förbättringar och utveckling 

inom kommunala verksamheter. Ett tydligt exempel är Linköpings kommun, som vi senare kommer 

analysera närmare: “/… / 91 % är nöjda med sin hemtjänst och 86 % är nöjda med sitt vårdboende 

/…/” (6). Kommunernas lyhördhet till medborgarna syns även i de fall de erbjuder något, vilket 

påvisas i följande mening: ”/…/ [vi] erbjuder dig att bli medlem /…/” (18). Kommunen erbjuder 

medborgaren något och sätter sig därmed i rollen som serviceleverantör (Selander, 2001). 

En tredje exponering av kommunen som ”service minded” är då de ber om åsikter och synpunkter från 

sina Facebook-följare: ”är du nyinflyttad eller hemvändare? /.../ vi vill gärna ta del av dina intryck 

och synpunkter vid ett fokusgruppsmöte /…/”(24). Insamlandet av synpunkter kan kommunerna 

använda till att nå kunskaper om hur de kan utvecklas och anpassas efter medborgarnas behov 

(Fredriksson, Pallas, 2013). Serviceandan syns även genom kommunernas uttryckta tillgänglighet och 

flexibilitet, exemplifierat i följande statusuppdateringar: ”ska du söka bygglov? Kom till vår e-

verkstad!” (16) och ”/.../ Har du frågor är du välkommen att kontakta /.../ (25). 

 

5.1.1.3 MARKNADSINSPIRERAT ORDFÖRRÅD  
 

En tredje utmärkande företeelse i kommunernas statusuppdateringar är det marknadsinspirerade 

ordförrådet. Kommunerna använder ett ordförråd bestående av ord så som ”erbjuder”, ”kampanj”, 

”marknadsföra” och ”utveckling” vilket för tankarna till en marknadsdiskurs. Likaså förekommer ett 

viktigt nyckelbegrepp som härleds till managementidéer: resultat (Osborne, Gaebler, 1993). Det 

marknadsinspirerade ordförrådet framträder tydligt i ett exempel från Kalmar kommun där både ordet 
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”marknadsför” och ”erbjuder” återfinns: ”/…/  Då passar vi på att marknadsföra  /…/  erbjuder dig 

/…/ ” (18).  

Utmärkande för detta karaktärsdrag är även ett målande språk “Idag firar vi för första gången elens 

dag /…/ Utan el skulle ingenting funka. Inga lampor skulle lysa, inga tåg skulle gå, inga datorer skulle 

fungera /…/ Hur skulle en värld utan el se ut?” (23). I denna statusuppdatering används ett livligt och 

narrativt språk som väcker intresse och uppmärksamhet. Förekommande är även en säljande ton som 

kan bygga på argument. Kommunerna använder sig av olika typer av direkta argument i sina texter, 

som till exempel i följande text: ”Plugga till ämneslärare i höst. Det är stor brist på lärare i 

matematik och naturkunskap. Ta chansen att på distans utbilda dig till ett yrke med goda 

framtidsutsikter” (25). 

 

5.1.2 TEXTANALYSEXEMPEL 

 

Följande presenteras ett antal exempel på analyser av statusuppdateringar, vilka exemplifierar och 

exponerar de företeelser vi precis redogjort för. Dessa, tillsammans med övrig empiri, underbygger 

därmed såväl föregående som nästkommande avsnitt. Exemplen tillhör inte, och visar inte uteslutande 

på en enda av de nyss presenterade företeelserna utan kan ofta knytas till samtliga, dock i varierande 

grad. 

 

Exempel 1 - Drop in- bröllop i Linköping (2014-01-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

Texten berör ett nöjesevenemang och tidsperspektivet är framtid, vilket gör att texten blickar framåt. 

Texten har två huvudsakliga funktioner.  Den första delen av texten ämnar informera mottagaren om 

möjligheten till att delta under evenemanget. Den senare delen av texten syftar till att uppmana 

mottagaren att delta på evenemanget, med ord som ”erbjuda” och beskrivande, argumenterade 

framställningsformer som ”nytt bröllopspaket i den historiska miljön”. Textens nöjeskontext 

tillsammans med dess funktioner gör texthandlingen positiv, vilket skapar närhet till mottagaren och 

på så sätt bygger en relation dem mellan. På så vis går det att tolka en strategisk funktion i texten 

(Falkheimer, Heide, 2011). Den beskrivande framställningen har dessutom en lockande funktion, 

vilket tyder på ett språkbruk efter marknadsmässiga principer (Fredriksson, Pallas, 2013). 



   

24 
 

Grammatik 

Texten innehåller endast ett fåtal verb. ”Anordnas” befinner sig i passivform där den strukna agenten 

är Linköpings kommun. Den strukna agenten kan tänkas bero på att det är vedertaget att kommunen är 

avsändare, vilket kan vara naturligt sett till kanalen (Facebook). Genom frasen ”ett nytt bröllopspaket i 

den historiska miljön” visualiserar texten ett scenario och använder sig av en beskrivande 

framställningsform. På så sätt verkar frasen argumenterande för att ”kunderna” ska ”köpa 

erbjudandet”. Beskrivningen verkar säljande (Gustafson, 2009) En ytterligare intressant aspekt är att 

kommunen väljer att presentera sitt erbjudande som ett indirekt samarbete med andra företag, med 

frasen ”Då erbjuder Friluftsmuseet Gamla Linköping tillsammans med företag på området ett nytt 

bröllopspaket /…/”. Denna fras är talande för en marknadsorienterad kommun till följd av den 

indirekta innebörden där ”tillsammans” står för samarbete. Då Friluftsmuseet Gamla Linköping är en 

del av kommunkoncernen genom kultur- och fritidsförvaltningen (Linköpings kommun, 2014), 

omtalas därmed ett samarbete mellan kommunen och företag i området. Därmed tyder frasen på en 

NPM- influerad organisering.  

Vokabulär 

Utmärkande gällande textens vokabulär är valet att använda sig av ordet ”erbjudande”. Här är det 

intressant hur ordet används i samband med frasen ”företag på området” och dessutom faller in på alla 

hjärtans dag, som ofta kritiseras för att vara något av ett kommersiellt jippo. Då ordet ”erbjuda” är ett 

begrepp som förknippas med affärs- och reklamsammanhang, skiljer det sig kraftigt från 

förvaltningens traditionella språkbruk i offentlig kommunikation (Nordgren, 2004). Genom ordet 

”erbjuda” skapas konnotationer till ett företag som erbjuder något till en kund. Kommunen hamnar på 

så sätt i en roll som serviceleverantör, och mottagarna blir en kund (Selander, 2001). Likaså leder 

termen ”nytt bröllopspaket” till marknadsinfluerade konnotationer. Frasen ”historiska miljön” fungerar 

”lockande” och som ett argument att överväga bröllop. Texten som helhet för tankarna till ett språk 

som kan återfinnas hos ett konkurrensutsatt företag.  

 

Exempel 2. Villamässa i Kalmar (2014-03-14) 
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Kontext 

I texten berörs två händelser: dels ett evenemang i form av en Villamässa, dels marknadsföring av en 

elbilspool. Att texten berör evenemang och marknadsföring känns snarare igen hos ett företag än hos 

en kommun. Texten beskriver plats och tid för evenemanget tydligt och har ett framtidsperspektiv. I 

texten informeras medborgaren om att avsändaren (kommunen) ska marknadsföra en elbilspool. 

Texten informerar även om att kommunen tillsammans med ett antal andra aktörer i samband med en 

vårkampanj erbjuder mottagaren ett gratis medlemskap. Kommunen framstår i många av meningarna 

som agent och är därmed den som utför en handling, det vill säga den som anordnar något och som 

erbjuder något. 

Grammatik 

Verben i texten är både statiska (till exempel ”är”, ”har”), dels dynamiska (till exempel ”erbjuder”, 

”passar”). Detta gör att texten blir relativt ”livlig” (Hellspong, Ledin, 1997). Textens modalitet 

uttrycker säkerhet, vilket visas på i frasen ”imorgon är det”. Sändaren (kommunen) visar att det med 

säkerhet är Villamässa, vilket skapar en känsla av ”oss kan du lita på”. Texten innehåller en säljande 

beskrivning av ett erbjudande. Genom användandet av argument så som ”låna bilen på kvällar och 

helger” och ”tre månaders gratis medlemskap” motiverar sändaren mottagaren att ta del av 

erbjudandet. Det gratis medlemskapet gör att alla har möjlighet att ta del av erbjudandet. Uttrycket 

”just nu” skapar en konnotation om ett tillfälligt erbjudande, med syfte att skapa intresse hos en 

”kund”. Genom att texten omtalar kommunen i samband med andra aktörer jämställs kommunen med 

dessa, det vill säga företag och organisationer på en marknad (Montin, 2007). 

Vokabulär 

Texten innehåller ett antal nyckelord: ”marknadsföra”, ”(vår)kampanj” och ”erbjuder” vilka kan 

kopplas till en marknadsdiskurs (Nordgren, 2004, Agevall, 2005). Valet att använda orden ”erbjuder” 

och ”(vår)kampanj” är intressant och för snarare tankarna till ett företag som erbjuder tjänster och 

produkter till en kund, än till en kommun (Hellspong, Ledin, 1997). ”Erbjuder” är dessutom en positiv 

språkhandling. Genom att använda positiva språkhandlingar skapar kommunen en närhet till 

mottagaren. Texten innehåller till största del personliga pronomen. Sändaren (kommunen) omtalas 

med ”vi” och ”oss” och mottagaren tilltalas med ”dig”. Ett undantag är där kommunen omtalas med 

”kommunen”. Användandet av personliga pronomen skapar ett direkt tilltal och ett nära 

förhållningssätt till mottagaren. Språket blir därmed mer informellt och tilltalande. Sett till både delar 

och helhet skapar texten en bild av ett företag som vill erbjuda något till en ”kund”, och skiljer sig 

skarpt från traditionell offentlig kommunikation (Montin, 2005).  
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Exempel 3. Säkrast att cykla i Kalmar kommun (2014-04-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

Statusuppdateringen berör en nyhet kring en kommunal verksamhet och upplevs positiv. Sändaren 

beskriver i texten hur en satsning på cykling har lett till goda resultat och därmed är texten indirekt 

berömmande gentemot sändaren själv, men också gentemot mottagaren då deras skattepengar har 

utgjort medel för satsningar (Björkroth, 1995). Texten har funktionen att informera om hur säkert det 

är att cykla i Kalmar och har ett nutidsperspektiv. Nutidsperspektivet visar på textinnehållets aktualitet 

(Hellspong, Ledin, 2004) 

Grammatik 

Likt föregående textanalysexempel visar denna text upp en modalitet som uttalar säkerhet, ”det är 

säkrast” att cykla i Kalmar. Undersökningen benämns som ”kvitto” och därmed ett resultat på hur 

kommunens cykelsatsning, vilket dessutom kommunen skriver ut:” /…/ ger resultat”. Återigen blir 

kommunen sen serviceleverantör och mottagaren får en relativ roll som kund. Mottagaren blir 

investerare och cykelsatsningen investeringen, investeringen blir resultatet och ett kvitto som 

leverantören kan ge till kunden som visar vart pengarna har gått.  

En intressant del i texten är följande: ”/…/ visar att det är stora skillnader mellan kommunerna /…/ 

Kalmar tillhör den gruppen som har det klart lägsta olyckstalen /…/”. Textstycket visar på hur 

Kalmar särskiljer sig själv från den indirekt ”dåliga” gruppen genom att placera sig i den grupp som 

har de ”klart lägsta” olyckstalen, därmed den ”bra gruppen”. Detta betonas genom ordet ”klart” som 

fungerar förstärkande. Inledningsvis berättar sändaren om ”stora skillnader” mellan kommunerna, 

vilket ökar glappet mellan de ”bra” och ”dåliga” kommunerna och återigen förstärker hur bra just 

Kalmar kommun lyckats i förhållande till andra kommuner. Särskiljandet är ett tecken på en 

marknadsdiskurs (Johansson, 2003, Agevall, 2005). 
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Vokabulär 

I detta exempel hittar vi fyra värdeord: säkrast, färsk, lägsta och stora . Dessa typer av ord fungerar 

som värdeomdömen och påverkar mottagarens attityder till textens innehåll (Hellspong, Ledin, 1997). 

De två första orden uttrycker dessutom något positivt, medan de senare kan var både positiva och 

negativa ord beroende på sammanhang. Intressant är också att kommunen väljer att använda 

innehållsordet ”kvitto” för att beskriva nyttan med studien och det andra innehållsordet ”resultat” som 

direkt härleds till marknadsvärderingar (Christensen, Lægreid, 2003). Förutom att ordet konnoterar till 

marknad och handel, då ett kvitto ges vid alla lagligt avslutade köp, relateras ordvalet till NPM: s 

första ingrediens: styrning och kontroll (Agevall, 2005) . Exemplet påvisar sammantaget både en 

terminologi som är direkt kopplat till ett språk och förhållningsätt som härleds till NPM. Framträdande 

är en syn på mottagaren som kunder till följd av viljan att ge dem ett ”kvitto” och resultat på deras 

skattebidrag, det vill säga deras ”köp” (Björkroth, 1995). 

 

 

Exempel 4. Fokusgruppsmöte Ronneby kommun (2014-03-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

Texten berör information om ett planerat fokusgruppsmöte. Vidare riktar sig texten till en specifik 

målgrupp, nämligen personer som flyttat till Ronneby kommun efter den 1 januari 2012. 

Tidsperspektivet är framtid då det syftar på en kommande händelse. Framförhållningen medför att 

”nyinflyttade eller hemvändare” har möjlighet att planera in ett deltagande. Texten innehåller 

kontaktuppgifter vilket gör det lätt för mottagaren att kontakta kommunen vid intresse, vilket visar på 

god serviceanda.  

Grammatik 

Texten inleds med frågan: ”är du nyinflyttad eller hemvändare?”.  Detta medför att mottagaren direkt 

bjuds in till dialog vilket medför en symmetrisk relation parterna mellan. Ronneby kommun önskar få 

ta del av målgruppens intryck och synpunkter. Vad dessa intryck och synpunkter gäller specifikt 

framgår inte i texten, men med textens målgrupp i åtanke är det rimligt att det rör sig om synpunkter 
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kring kommunen som bostadsort. Frasen ”vi vill gärna ta del av dina intryck” får mottagaren att 

framställas som viktig för kommunen. Kommunen visar en attityd till målgruppen som viktig och 

betydelsefull.  

Genom att kommunen efterfrågar personer till en fokusgrupp framgår det att de vill ha synpunkter på 

något. Användandet av fokusgrupper visar på en service- och kundorientering hos kommunen, vilket 

är ett av NPM: s grundkoncept (Blomberg, 2004). Service- och kundorienteringen kan vidare kopplas 

till empowerment vilket ryms bland ingredienserna hos NPM.  

Vokabulär 

Ovanstående text innehåller personliga pronomen så som ”du”, ”vi”, ”vår”, ”dig”. Genom pronomenet 

”du” talar texten till mottagaren. Kommunen omtalas som ”vi”. Användandet av personliga pronomen 

ger språket en informell karaktär. En aspekt som förstärker detta är att en kommunal tjänsteman 

omnämns med både för- och efternamn, vilket etablerar en vardaglig relation (Hellspong, Ledin, 

1997). Det informella språkbruket menar Fairclough är en effekt av att det privata och det offentliga 

smälter samman, och tyder på ett reklamspråk där medborgaren vanligtvis tillskrivs rollen som ”kund” 

(1993).  

 

5.1.3 VAD UTMÄRKER MOTTAGARENS ROLL? 
 

Tre företeelser utmärker resultatet av den första problemfrågan och har behandlats i tidigare avsnitt. 

Följande presenteras vår huvudsakliga analys av resultatet med de utmärkande företeelserna samt 

textanalysexemplen som grund. Textanalyserna presenterar hur kommunernas språk på Facebook 

präglas av ett informellt förhållningssätt, en påtaglig serviceanda samt en marknadsinspirerad 

terminologi. I analysen som följer ämnar vi med grund i detta närma oss vad som utmärker den roll 

som kommunerna tilldelar mottagaren i den offentliga kommunikationen. 

 

Det informella språket påvisar ett otraditionellt förhållningssätt mellan kommun och medborgare, då 

offentlighetens klassiskt formella tilltal blandas med det privatas informella språkbruk. När 

kommunikationen blir mer informell tenderar den också att efterlikna en konversation som innehåller 

personliga tilltal. Detta skapar i sin tur en närhet mellan sändare och mottagare, och ger sken av en 

jämlik relation (Gustafson, 2009). Som vi beskrivit i kapitlet för tidigare forskning är 

informaliseringen en effekt av individualiseringen. Om människor känner sig som individer skilda från 

samhället blir det centralt för producenter, i detta fall kommunerna, att vinna medborgarnas förtroende 

(Hellspong, Ledin, 2004). Det personliga tilltalet är dessutom något Fairclough (1993) relaterar till 

reklamdiskursen. Utifrån de marknadsinspirerade innehållsorden i texterna tillsammans med det 

personliga tilltalet, framträder en kommunal attityd gentemot medborgaren där deras roll utmärks av 

att vara kund. Likaså leder det informella språket till ett livfullt språkbruk med intresseväckande 

narrativ. Något som syftar till att fånga mottagarnas uppmärksamhet, i likhet med ett reklamspråk, och 

har blivit allt viktigare i den offentliga kommunikationen till följd av den ökade 

marknadsorienteringen (Hellspong, Ledin, 1997).  

 

Vidare präglas texterna av en positiv anda som uttrycks i till exempel beröm, och varvas med 

information som berör diverse nöjesevenemang. Detta nöjesfokuserade innehåll inryms inte i den 

klassiska offentliga kommunikationen som vi presenterade i teorikapitlet. Istället går det att härleda till 

”en renodlad NPM-kommun” (kapitel två) som betonar ett positivt språkbruk.  När kommunerna 
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kommunicerar med sina medborgare på detta sätt ger det känslan av att de vill väcka intresse hos en 

“kund” och inte informera en ”medborgare”, då informationen i vissa fall snarare riktar sig till 

specifika kundsegment än den heterogena gruppen medborgare (Björkroth, 1995). Därmed villkoras 

kommunikationen av att kommunerna sänder ut budskap i syfte att påverka mottagaren till en viss 

attityd, känsla eller handling. Det finns dock ytterligare aspekter hos språket utöver det informella 

tilltalet som påvisar en förvaltningsdiskurs som är inspirerad av marknadsorientering. Även genom 

ordval framträder ett marknadsspråk och kommunal attityd till allmänheten som kund snarare än 

medborgare. Detta påvisas med ord som ”kampanj”, “erbjudande”, “kvalitet, “utveckling” och 

“garanti” vilka samtliga kan hämtas från ett marknadsekonomiskt vokabulär  (Nordgren, 2004). Likaså 

förekommer ordet ”resultat” som nyckelbegrepp vilket härleds till ”en renodlad NPM-kommun” tillika 

managementidéer, och tydliggör hur ett marknadsinspirerat språkbruk gör inträde i den offentliga 

sektorn. Ett språkbruk som skiljer sig radikalt från tidigare språkbruk i offentlig sektor (Osborne, 

Gaebler, 1993). Sammantaget framträder ett språk på Facebook som är starkt influerad av NPM: s 

marknadsprinciper. 

 

De utmärkande företeelserna och textanalyserna exemplifierar en påtaglig serviceanda hos 

kommunerna genom deras sätt att forma sina statusuppdateringar. Till följd av ett legitimeringsarbete 

som präglas av fokus på förbättringar och utveckling, betonas kvalitet och resultat. Detta är något vi 

bland annat sett prov på i exempel 3, och menar vara en effekt av NPM: s framfart i kommunal 

verksamhet. Till följd av konkurrens kan inte kommuner längre ta medborgarnas uppmärksamhet och 

efterfrågan för givet. Detta leder i sin tur till att kommunerna ständigt måste arbeta mot 

kvalitetssäkring i verksamheten (Edgren, 1991). Något som också behandlas i ”en renodlad NPM-

kommun”. En intressant förekomst i kommunernas statusuppdateringar är efterfrågan på 

medborgarnas åsikter och synpunkter genom bland annat inbjudan till fokusgrupper. Denna förekomst 

utmärker mottagarens roll som både medborgare och kund. Förekomsten går i enlighet med vår 

definition av en medborgarroll där vi ser denna som tillhörande ett kollektiv som gemensamt påverkar 

offentlig verksamhets rikting. Förekomsten visar dock även en service- och kundorientering hos 

kommunen, vilket är ett av NPM: s grundkoncept. Arne Simonsen (1995) kopplar användandet av 

allmänhetens åsikter till den privata sektorn då han menar att:  

 

”å bruke det sosiale nettverket er ikke ukjent for private markedsførere”  

 

                                                                                (Simonsen i Björkroth, 1995: 94). 

För att kommunerna ska kunna betjäna sina medborgare på bästa sätt söker de aktivt efter deras behov 

och önskemål. Service- och kundorienteringen kan vidare kopplas till empowerment vilket ryms bland 

ingredienserna hos NPM. Genom allmänhetens åsikter (empowerment) kan kommunerna nå kunskap 

om hur de kan utveckla och anpassa sina erbjudanden för att passa kundens behov (Fredriksson, 

Pallas, 2013). På så sätt tjänar empowerment till att kvalitetssäkra kommunens ”tjänster” och 

”produkter” (Jfr Agevall, 2005). Detta är i sin tur något som går hand i hand med ett kundperspektiv 

och ger tillgång till kunskaper som möjliggör en effektiv anpassning av erbjudanden med kundens 

behov som ledstjärna (Fredriksson, Pallas, 2013). Detta stämmer väl överens med ”kundorientering 

som varumärke”, en tanke som presenteras i ”en renodlad NPM-kommun”.  

Även i de fall kommunerna presenterar positiva resultat från kvalitetsundersökningar och andra former 

av mätningar, påvisas ett kundperspektiv. Att kommunerna betonar sina framgångar menar Simonsen 

(1995) har med just kundorientering att göra. Då medborgarna är skattebetalare, finansierar de den 

offentliga förvaltningens “tjänster” och “produkter” likt kunder. I det rådande informationssamhället 
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är allmänheten van vid att få information om nyttan och kvaliteten kring de varor och tjänster de 

betalar för (Björkroth, 1995). Därmed lyfter kommunerna fram sina framgångar och positiva 

utvecklingsarbeten i syfte att visa på konkurrenskraft vad gäller kvalité i de resultat som visas upp. 

Detta går i linje med det Malin Gustafson (2009) diskuterar, att kommunerna snarare visar upp en 

”skenbild” av verksamheten, istället för en ”sakriktig”. Påfallande blir den strategiska 

kommunikationen och dess strävan efter ett gott anseende. Med grund i detta är det inte svårt att 

spekulera i huruvida en strategisk bild av kommunen skapas i syfte att stärka dess legitimitet och 

skapa nöjda kunder (Selander, 2001). Likaså är den strategiska kommunikationens verktyg för 

relationsbyggande viktiga i sammanhanget eftersom goda relationer skapar tillit: 

“I bunnen for all markedsføring ligger tillit og troverdighet. “Kundene” må ha tillit til oss.  

Vi må ha troverdighet hos “dem” 

                                                                                                 

                                                                                              (Simonsen i Björkroth, 1995: 93). 

Den strategiska kommunikationen är därmed av stor vikt då tillit leder till lojalitet, vilket kan vara 

avgörande i konkurrensen. En god relation kan bidra till att intressenten (i det här fallet medborgaren) 

”stannar” hos kommunen trots att andra alternativ lockar (Olsson, Johansson, 2013). Sammantaget 

utmärks en relativ kundattityd gentemot medborgarna, vilket i sin tur sätter kommunen i roll som 

serviceleverantör.  Den kommunala attityden till medborgaren som ”kund” påvisas även i de 

valmöjligheter som erbjuds. ”Den väljande kunden” är en föreställning som ryms inom ramen för en 

NPM- diskurs (Nordgren, 2004), och påvisar hur NPM- diskursen har påverkat förvaltningsspråket. 

De utmärkande företeelserna och textexemplen exemplifierar detta genom att belysa hur kommunerna 

erbjuder medborgarna vissa tjänster, i synnerhet diverse evenemang och aktiviteter. Genom att 

dessutom erbjuda medborgarna valmöjligheter och valfrihet, omvandlas de till aktivt väljande kunder. 

Samtidigt läggs fokus från kommunens sida på ”kundernas” behov och önskemål i syfte att kunna 

betjäna dessa på bästa sätt, vilket i sig fungerar som en konkurrensfördel (Agevall, 2005).  

 

 

5.2 PROBLEMFRÅGA 2 

 
Vad utmärker kommunernas framställning av sig själva i den offentliga kommunikationen? 

Vår redogörelse för undersökningens andra problemfråga utförs på samma sätt som med den första 

problemfrågan. Först presenteras tre utmärkande företeelser som utgör vårt resultat. Därefter följer ett 

antal textanalysexempel som har såväl resultatredovisande som analytisk karaktär. Dessa två delar står 

sedan som grund för frågeställningens analys. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Modell för disposition 2 
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5.2.1 UTMÄRKANDE FÖRETEELSER 
 

Likt föregående problemfråga har vi funnit ett mönster i statusuppdateringarna bestående av tre 

påtagliga företeelser, vilka utmärker kommunernas framställning av sig själva i den offentliga 

kommunikationen. Gällande denna problemfråga är dessa företeelser: marknadsföring, 

benchmarking och användning av ekonomiska termer. Dessa tre redogörs för nedan. Vi vill poängtera 

att dessa tre företeelser till viss del går in i varandra och därför bör ses i förhållande till varandra. Likt 

den föregående problemfrågan är mönstret gällande kommunernas framställning även det något 

svagare hos Ronneby kommun än de två övriga kommunerna.  

 

5.2.1.1 MARKNADSFÖRING  

 

Den första påtagliga företeelsen benämner vi som marknadsföring. I kommunernas 

statusuppdateringar förekommer det marknadsföring av bland annat evenemang. Detta kan ses i 

följande meningar hämtade från empirin: ”Helgtips    /... /På lördag anordnas Tjejmässan Girlpower 

/.../” (9) och ”Det händer många stora evenemang i Ronneby kommun /.../” (20).  

Marknadsföring av evenemang kan tyckas ”höra till” men vi återfinner även marknadsföring av 

kommunala verksamheter och orten/staden i följande exempel från Ronneby kommun: ”Ronneby 

kommuns ekologiska byggande anses som en av de fem viktigaste händelserna /.../ enligt 

CircularEconomy.se”(21) respektive Linköpings kommun ”Nu finns veckans skolmatsedel på 

Facebook! Genom Kost & Restaurang skolmat kan du följa vilken mat som serveras /…/ ”(1). 

Kommunerna framställs som bra och som uppmärksammade av andra för deras goda arbete:  ”/.../ 

Ronneby kommuns satsning på /.../ drivkraft för lokal och regional utveckling har fått stor 

uppmärksamhet /.../” (21). Kommunerna framställer sig i vissa fall som unika. Detta tydliggörs i 

följande mening ur en statusuppdatering, där ordvalet ”utvalda” är intressant: ”Lärcenter /.../ var en av 

20 utvalda (av 200 sökande) verksamheter att delta i tävlingen Changemaker /.../ ”(10). 

Marknadsföringen medför att fokus ligger på att framhäva och kommunicera positiva saker med 

kommunen och kommunens verksamheter (Agevall, 2005).  

 

5.2.1.2 BENCHMARKING 
 

Marknadsföringen tar även form i så kallad benchmarking, det vill säga jämförelser. Då benchmarking 

är en betydande del av mönstret väljer vi att låta den få vara en egen del, men som tidigare nämnt bör 

företeelserna inte ses isolerat. Användningen av benchmarkingen framträder tydligt i kommunernas 

statusuppdateringar i form av presentationer av kommunens plats i rankingen i mätningar och 

undersökningar. Detta syns i ett exempel från Kalmar kommun: ”/ .../ Och visste du att Kalmar 

kommer på delad tredje plats /.../ ” (14). Jämförelserna görs både inom kommunal verksamhet och 

med övrig offentlig förvaltning och Sverige som helhet: ”Under 2013 ökade antalet turister i 

Linköping /.../ i jämförelse med hela Sverige /…/” (4). I följande exempel, som vi senare ska analysera 

närmare, menar Kalmar att deras cykelolycksstatistik är låg:  ”/.../ Kalmar /.../ har de klart lägsta 

olyckstalen både när det gäller singelolyckor och korsningsolyckor” (19). 

Benchmarking tar även en mer indirekt form, exemplifierat i följande statusuppdatering: ”Idag får 

Linköping besök av Sollentuna, Upplands Väsby och Uppsala kommun som vill lära sig mer om 

Vallastadens unika detaljplan /…/ Också Kiruna kommun kommer hit, för att lära sig mer /.../” (2). De 
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omnämnda kommunerna kommer på besök för att ”lära sig mer”, vilket framställer Linköping som 

bättre än dem. 

 

5.2.1.3 ANVÄNDNING AV EKONOMISKA TERMER 
 

Likt den första problemfrågan berör en företeelse ord- och frasvalet. Det som är mer framträdande här 

är förekomsten av ekonomiska termer. Detta exponeras genom presentation och ”redovisning” av 

procentsatser och siffror, vilket syns i följande statusuppdatering: ”Linköpings kommun kommer att 

satsa ca 10 miljoner kronor /.../ 160 nya tidsbegränsade anställningar och 150 nya sommarjobb /.../” 

(8). Användning av ekonomiska termer syns även i följande utdrag ur en statusuppdatering: ”idag 

släpps cykelbokslutet /.../ Den största nyheten vi presenterar är ett konstaterat ökat cyklande /.../ ca 

10%!”(15). Här ”presenterar” kommunen en positiv nyhet genom en procentsats. 

Det ekonomiska språkbruket syns även i specifika ordval. Kommunerna använder sig av ord så som 

”samarbete”, ”satsning” och ”mål”, ”tillväxt” och ”ekonomisk styrning” vilket för tankarna till en 

ekonomisk diskurs och vidare till en marknadsorientering:”/… / Kalmar kommun i samarbete med 

Borgholms kommun /…/ ” (12).  

 

5.2.2 TEXTANALYSEXEMPEL 
 

Likt de textanalysexempel som hör till den första problemfrågan, presenteras här ett antal exempel på 

utförda textanalyser hämtade från vår empiri. Dessa underbygger såväl föregående som 

nästkommande avsnitt. Exemplen tillhör inte uteslutande en enda företeelse utan förkommer ofta i 

samtliga, dock i varierande grad. 

 

Exempel 5.  Konstutställning i Linköping (2014-03-27) 
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Kontext 

Texten berör ett kulturellt evenemang och den explicita funktionen är att informera om detta. Den 

implicita funktionen är dock uppmanande och dess funktion är direktiv i syfte att påverka mottagarnas 

attityder, känslor och aktioner (Matikainen, 2002).  Genom textens senare del, citatet från Karin 

Semberg, marknadsför kommunen implicit evenemanget med hjälp av dels innehållet men även 

Sembergs legitimitet som kommunal tjänsteman. Kommunikationen antyds strategisk i sin strävan att 

stärka sitt anseende (Falkheimer, Heide, 2011).  

Grammatik 

Textens budskap förstärks genom en dramatisk inledning som kräver mottagarens uppmärksamhet. 

Frasen ”missa inte den omtalade danske konstnären” antyder att detta är information mottagaren måste 

ta del för att inte gå miste om en potentiellt bra ”deal” och anspelar på rubriker i nöjeslivet (Hellspong, 

Ledin, 1997). Underliggande är texten därmed en uppmaning och dess funktion är direktiv i syfte att 

påverka mottagarnas attityder, känslor och aktioner (Matikainen, 2002). Ser man till textens 

transitivitet berör den både en handling och händelse, där citatet från Karin Semberg representerar 

handlingen som är en verbal process (Hellspong, Ledin, 2004). Genom att Semberg som sakkunnig 

omtalar händelsen ger det innehållet legitimitet. Likaså fungerar citatet som ett argument till att man 

inte ska missa utställningen. Genom uttrycket ”missa inte” uppmanar sändaren (kommunen) 

mottagarna att delta på utställningen, och använder därefter citatet för att övertyga dem.  Beskrivande 

framställningar som ”fjäder i hatten” förstärker argumentet. Sembergs citat marknadsför Linköping 

som kulturstad och ”konstcenter” genom att påpeka konstnärens val att ställa ut hos dem. 

Marknadsföringen blir även påtaglig i de innehållsord ord vi tidigare behandlat. 

Texten tydliggör utöver detta hur kommunens attityd till sig själva framträder till följd av textfokus. 

Kommunen höjer upp sig själva genom att lyfta fram Sembergs citat för att marknadsföra vikten av 

utställningen för såväl Linköping som stad och dess invånare. Texten har sändarfokus och fokuserar 

på att framställa kommunen som unik. Konstnären har ”valt” att ställa ut i Linköping och detta är ”en 

fjäder i hatten” för staden. Utställningen visar att kommunen ligger i ”framkant” och håller hög 

”kvalitet”.  Texten påvisar sammantaget kommunens attityd till sig själv, vilket är en framåtskridande 

kommun som erbjuder bra kulturliv.  

Vokabulär 

Innehållsorden ”omtalade”, ”valt”, ”framkant” och ”kvalitet” är alla positivt laddade och beskriver 

indirekt varför Linköping är en stark deltagare i konkurrensen med andra kommuner. Konstnären ger 

kommunen legitimitet när hon ”väljer” att ställa ut i Linköping och därmed indirekt väljer bort andra 

kommuner. Valet att i statusuppdateringen presentera ett citat som omskriver Linköpings med ord som 

”framkant” och ”kvalitet” har direkt anknytning till ett marknadsorienterat språk (Nordgren, 2004). 

Ordet kvalitet som är utmärkande för en marknadsorientering styrker återigen Linköping som en 

konkurrenskraftig kommun, vilket ger de rollen som deltagare på en marknad (Agevall, 2005). Något 

som dessutom förstärks av värdeordet ”hög” (Hellspong, Ledin, 1997). Likaså bidrar avsaknaden av 

passiva verb till ett informellt språk som för tankarna till ett marknadsspråk vilket skiljer sig skarpt 

ifrån den traditionella offentliga kommunikationen (Gustafson, 2009). 
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Exempel 6.  Kalmar är en cykelstad (2014-02-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

Texten presenterar Kalmar kommun som cykelstad. Likt föregående textexempel är den explicita 

funktionen att informera, i detta fall om cykelandelen i Kalmar. Den implicita funktionen uppfattar vi 

dock som en annan. Det finns en underliggande argumentation för att Kalmar är en bra kommun och 

textens funktion upplevs vara att påverka mottagarnas attityder i denna riktning (Matikainen, 2002).  

Kommunikationen får en strategisk karaktär med syfte att bygga relation med mottagaren (Falkheimer, 

Heide, 2011).  

Grammatik 

Texten innehåller ett livligt och underhållande språkbruk. Frasen ”visste du att” används upprepade 

gånger vilket ger texten kraft och skapar en speciell textuell struktur. Gällande verben innehåller 

texten både statiska verb så som ”fortsätter” och ”visste”, men även dynamiska så som ”cyklas”, 

”syns”, ”märks” och ”kommer”.  Användningen av dynamiska verb motverkar att texten blir stel och 

förstärker det tidigare nämnda livliga språkbruket (Hellspong, Ledin, 1997, Bergström, Boréus, 2005).  

Ytterligare en intressant aspekt är att texten lyfter fram två utomstående aktörer, nämligen Umeå och 

Stockholm. Umeå framställs i texten som en mer framgångsrik cykelstad än Stockholm: ”/…/  i Umeå 

/…/ cyklar fler på vintern än som cyklar på sommaren i Stockholm”.  Denna jämförelse målar upp en 

bild av att Umeå är en framgångsrik cykelstad. Trots att Stockholm är en större stad än Umeå, 

”vinner” Umeå när det kommer till antalet cyklister. Vidare jämförs Kalmar med Umeå i en 

rangordning, ”/…/ Kalmar kommer på delad tredje plats i landet efter just Umeå”, och framstår 

därmed också som en framgångsrik cykelstad. Detta legitimeras ytterligare genom att presentera 

procentsatsen ”21 % ” av alla resor”. Sett till modaliteten är påståendet att Kalmar kommer på tredje 

plats är ett faktiskt uttryck utan tveksamheter. Påståendet hävdar något om världen och hur den ser ut, 

nämligen att Kalmar är en framgångsrik cykelstad (Hellspong, Ledin, 1997).  
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Vokabulär 

Gällande val av tilltalsord för mottagaren används genomgående ”du”. Detta bidrar till ett informellt 

språkbruk och ett direkt tilltal till mottagaren. Detta i kombination med textens livliga karaktär och det 

inbjudande ”visste du att” medför att sändarens förhållningssätt till mottagaren blir nära och 

berättande. Förekomsten av ordet ”statistiken” och presentationen av den procentuella siffran ”21 % ” 

för tankarna till en marknadsdiskurs där ekonomiska termer är vanligt förekommande (Jfr Selander, 

2001).  

 

Exempel 7. Kampanj i Linköping (2014-02-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

Statusuppdateringen har en informerande funktion och riktar sig till de mottagare som är nyfikna på att 

arbeta inom Linköpings kommun. Informationen berör en pågående kampanj. Texten innehåller även 

det som vi tolkar som en implicit funktion, vilken syftar till att uppmärksamma kommunen som en 

attraktiv arbetsgivare. Detta görs genom positiv terminologi och värdeladdade adjektiv (Hellspong, 

Ledin, 1997). 

Grammatik 

I texten finner vi statiska verb som ”pågår” och ”har” och beskriver ett tillstånd.  Texten är positiv och 

uttrycker ett direkt påstående, ”vi har många …” samt ett indirekt påstående ”Sveriges viktigaste 

jobb”. Kampanjnamnet blir ett indirekt påstående då det ingår i sammanhang med att Linköping 

kommun påstår att de har ”många av de mest meningsfulla, intressanta och roliga jobben på 

arbetsmarknaden”. Eftersom kampanjen dessutom pågår i Linköping kan detta tolkas som en sanning 

för kommunen. Genom texten framställs kommunen som en spännande arbetsgivare som välkomnar 

alla som är ”nyfikna”. Genom att använda sig av en uteslutande positiv terminologi framställer sig 

kommunen som en attraktiv arbetsgivare, vilket har blivit allt mer förekommande till följd av NPM- 

reformer och konkurrensutsatthet (Agevall, 2005). Denna positiva terminologi och värdeladdade 

uttryck fungerar samtidigt som argument för Linköping som attraktiv arbetsgivare. 
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Vokabulär 

Linköping använder sig av ett personligt tilltal genom personliga pronomen som ”dig” och ”vi”, där 

det första syftar till mottagaren och det senare till kommunen själv. Detta skapar en närhet mellan 

kommun och mottagare och fungerar därmed relationskapande. En god relation mellan parterna 

gynnar kommunen då den, om lyckad, påverkar mottagarens tankar, känslor och beteenden 

(Falkheimer, Heide, 2011). Handlingsförfarandet blir närmare till hands för mottagaren om en positiv 

relation har upprättats och därmed krävs inga påkostade incitament för att locka mottagare att söka 

anställning inom kommunen. Istället används värdeladdade adjektiv som ”meningsfulla”, ”intressanta” 

och ”roliga” som lockande incitament. Dessa förstärks dessutom av värdeorden ”många” och ”mest” 

som föregår dem. Detta bidrar ytterligare till att göra texten mer personlig genom att måla upp en bild 

av vad ett jobb inom kommunen innebär. Genom det informella, personliga, målande och värderande 

språket skiljer sig texten långt ifrån det formella och traditionella offentliga språket, och tyder istället 

på en etablerad marknadsdiskurs (Hellspong, Ledin, 1997). Detta påvisas ytterligare av innehållsordet 

”kampanjen” som är direkt kopplat till en marknadsdiskurs och är snarare ett reklamens medel än den 

offentliga förvaltningens (Björkroth, 1995). Namnet på kampanjen, ”Sveriges viktigaste jobb”, är 

dramatisk och kräver uppmärksamhet. Värdeordet är här ”viktigaste” och kampanjnamnet kan tolkas 

som ett påstående som hävdar något om världen. Kommunen säger indirekt att de har ”Sveriges 

viktigaste jobb”. Sammantaget presenterar texten en positiv bild av kommunen som attraktiv 

arbetsgivare vilket stärker anseendet.  

 

Exempel 8. Linköpings äldre är nöjda med sin omsorg (2014-02-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext  

Som text syftar denna statusuppdatering till två funktioner, där den första funktionen är att informera 

om resultatet från en undersökning om de äldres uppfattning om vård och omsorg. Den andra 

funktionen är implicit och syftar till att uppmärksamma kommunens framgång, vilket exemplifieras i 

valet att kvantitativt presentera hur kommunen står sig i konkurrensen. Kommunen berömmer implicit 

sig själv och ställer sig själv i positiva dager (Hellspong, Ledin, 1997). 
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Grammatik 

Texten är genomgående positiv, vilket bland annat framgår av denna berömmande fras: ”glädjande 

nog visar Linköping /…/ högre siffror /…/ ”. Kommunen väljer aktivt att jämföra sig själv med andra 

genom att berätta att de ”visar högre siffror än riket som helhet” och att ”också svarsfrekvensen var 

högre i Linköping”. Att undersökningen är den ”senaste” påvisar aktualiteten av textens innehåll. 

Genom att omtala Socialstyrelsen legitimeras jämförelsen ytterligare och blir på så sätt mer trovärdig 

för mottagaren. I exemplet är det tydligt att en jämförelse förekommer. Detta går direkt att härleda till 

begreppet benchmarking som är ett tydligt drag av NPM (Agevall, 2005). Jämförelser spelar en viktig 

roll och fungerar som incitament för kunder och anställda att se företaget som en god förebild i 

konkurrensen (Agevall, 2005). 

En intressant fras i texten är ”också svarsfrekvensen var högre i Linköping”. Då undersökningen gäller 

de äldres uppfattning bör dessa ha deltagit i undersökningen. Genom uttalandet berömmer Linköpings 

kommun indirekt dessa, vilket främjar relationsbyggande (Falkheimer, Heide, 2011).  

Vokabulär 

Ett utmärkande ordval i texten är ”nöjda”. Att de äldre är ”nöjda” visar på att Linköping har lyckats 

bra med sin vård och omsorg. Ett annat ord som är utmärkande är ”glädjande” som visar på att 

Linköpings kommun är nöjda och positiva till undersökningens resultat. Presentationen av siffror i 

procentsatser, ”91 % ” och ”86 % ”, för tankarna till ett företag som visar på vinst. Sett till helheten 

förmedlar texten en bild av Linköpings kommun som en bra kommun för äldre. Linköpings kommuns 

äldrevård framstår som en av de bästa i landet, vilket ger en imponerande och positiv bild till textens 

mottagare. 

 

5.2.3  VAD UTMÄRKER KOMMUNERNAS FRAMSTÄLLNING AV SIG SJÄLVA? 

 

Vi har funnit att kommunernas framställning av sig själva karaktäriseras och utmärks av tre 

företeelser, vilka vi behandlat ovan och exemplifierat och exponerat genom fyra textanalyser. Dessa 

ligger till grund för detta analysavsnitt. Genom textanalyserna framkommer hur kommunerna 

framställer sig själva i positiv dager och med hjälp av ett marknadsorienterat språkbruk, vilket är av 

särskilt intresse för problemfrågan och analyseras följaktligen.  

 

En utmärkande företeelse som återfinns i kommunernas sätt att framställa sig själva är användningen 

av ekonomiska termer. Selander (2001: 121f) beskriver att mycket handlar om att synliggöra 

aktiviteter i ekonomiska termer, samt att ekonomisk statistik skapar möjligheter för jämförelser . I 

resultatet har det tydligt framgått att kommunerna använder sig av termer som hör en marknadsfilosofi 

till. Vi har sett flera exempel på det i de statusuppdateringar som presenterats. Ord som ”kampanj”, 

”erbjudande”, ”resultat” och ”kvalitet” används för att benämna eller beskriva händelser och 

handlingar i kommunen. Likaså används marknadsekonomiska presentationsformer när kommunerna 

väljer att presentera någon form av framgång eller gott resultat. Linköping visar ”lite högre siffror än 

genomsnittet” och ”86 % är nöjda med sitt vårdboende”. På samma sätt visar Kalmar en ”cykelandel 

på 21 % ” (se exempel 6). Det här går i linje med ”en renodlad NPM-kommun” (se kapitel två) som 

behandlar ekonomiska framställningsformer. Kommunerna tenderar utöver detta att använda sig av 

marknadsorienterade termer och ett säljande språk, i enlighet med normen för en NPM-kommun. Till 
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exempel skräder Kalmar inte orden när de ”erbjuder tre månaders gratis medlemskap” i samband med 

att de ”passar på att marknadsföra elbilspoolen”.  

Samtliga exempel tillhör ett marknadsspråk som representerar en bild av hur marknadsvärden har 

anammats i den offentliga förvaltningen (Gustafson, 2009).  Detta språkbruk återfinns inom ”en 

renodlad NPM- kommun” och skiljer sig alltså från traditionellt offentligt språk.  NPM -språkets 

nyckelord och framtoning överlappar med de utmärkande språkdrag vi själva funnit och presenterat i 

de utmärkande dragen och textanalysexemplen (Nordgren, 2004). Det tycks ha blivit ett vedertaget 

inslag att kommunerna ”erbjuder” aktiviteter och en uppsjö av diverse evenemang.  

Marknadsekonomiska termer verkar användas på ett påfallande naturligt sätt. Kommunerna tycks vid 

tillfällen befinna sig inom en ekonomisk referensram. Agevall (2005) menar att om så är fallet betonas 

de aspekter som passar inom ett ekonomiskt marknadstänk, något vi anser att textanalyserna och 

övriga exempel illustrerar. Användningen av olika marknadsbegrepp har betydelse för 

identitetsskapandet i offentlig sektor, då språket har betydelse för hur vi uppfattar oss själva, andra och 

det sammanhang vi befinner oss (Blomquist, 1996). Likaså menar Agevall att marknadsekonomiska 

begrepp tycks ha tagit sig in i offentlig förvaltning likt en trojansk häst som medför förändringar och 

förväntningar inom ramen för marknadens institutionella kontext (Agevall, 2005). Om så är fallet kan 

dessa förändringar och förväntningar härledas till det strategiska självpresentationsarbete kommunerna 

utför.  

 

”It is now important to talk only in positive terms bout the performance of the units”  

 

                                                                                                            (Agevall, 2005:201) 

 

 

Att kommunerna framställer sig själva med positivt språkbruk och textinnehåll har framgått av 

textanalyserna och i de utmärkande företeelserna. Detta självpresentationsarbete är relaterat till 

strategisk kommunikation och marknadsföring. I de textexempel vi tidigare presenterade håller sig inte 

informationen inom ramarna för traditionell offentlig kommunikation, det vill säga information om 

rättigheter, skyldigheter samt diverse samhällsfunktioner (Abrahamsson, 1972). Istället 

kommuniceras, eller snarare marknadsförs, till exempel att kommunen får besök av andra kommuner 

för att dessa ska ”se och lära” (2). Även enskilda verksamheter inom kommunal verksamhet lyfts fram 

och marknadsförs på kommuners Facebook. Detta står i kontrast till den offentliga kommunikationen 

där vikt traditionellt sätt ligger på kontinuitet i politiken för att hålla kvar och stärka det politiska 

stödet, och inte äventyra organisationens rykte (Gelders et al, 2006). 

 

Bilden av kommunen påverkas av dess framställning: vad den gör och säger. Detta har att göra med 

kommunens aktiviteter, däribland tillväxt och investeringar. Det har också att göra med kommunens 

unikum, det som skiljer kommunen från andra (Björkroth, 1995). Skapandet av en fördelaktig bild av 

kommunen kan relateras till det faktum att offentlig förvaltning befinner sig i en konkurrenssituation 

där offentliga aktörer kämpar om att ”se bra ut” (Agevall, 2005). Därmed blir det allt viktigare att 

marknadsföra sig själv på den konkurrerande marknaden (Gustafson, 2009). Något som också 

presenteras i ”en renodlad NPM-kommun”. Detta kan i sin tur komma att verka konstituerande enligt 

bland annat Hansen, Langer och Salskov-Iversen, som menar att sättet på vilket offentliga aktörer 

presenterar sig själva kan bli det sätt medborgarnas också ser på dem (Hansen et.al i Gustafson, 2009). 

Kommunernas självpresentation utmärks även av benchmarking, ett drag som återfinns i ”en renodlad 

NPM-kommun”. Som vi tidigare exemplifierat använder sig kommunerna av jämförelser med andra 
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aktörer inom offentlig förvaltning för att få sig själva att ”se bra ut”. Genom att påvisa sin egen 

framgång i jämförelse med andra som inte lyckats lika bra, framstår kommunen som ännu lite bättre 

(se exempel 8). På samma sätt framstår kommunen på ett bra sätt genom att jämföra sig själv med 

andra framgångsrika kommuner (se exempel 6). Genom benchmarking kan kommunen skapa sitt 

unikum och på sätt sticka ut från mängden och bli mer konkurrenskraftig (Gustafson, 2009). Detta 

ryms under NPM: s idéer om styrning och kontroll, där benchmarking är vanligt förekommande. 

Samtidigt är benchmarking även ett verktyg i den strategiska kommunikationen. Som ett 

marknadsekonomiskt verktyg syftar jämförelser till att visa upp konkurrensfördelar och därmed locka 

kunder (Lindvall, 2011).  Samtidigt är benchmarking en extern kommunikativ strategi i samma syfte, 

att fånga medborgarnas uppmärksamhet bland konkurrerande budskap (Gustafson, 2009). I detta 

avseende sympatiserar vi med det Magnus Fredriksson hävdar: ”den strategiska kommunikationen är 

ett medel i kampen om offentligheten” (2008: 21).  

 

Ur våra exempel framgår bilden av kommuner som omtalar sig själva i positiva termer genom att lyfta 

fram deras unika framgångar. Vi har också visat på kommunernas villighet att presentera dessa 

individuella framgångar i relation till andra verksamheter eller konkurrenter. Vi nämnde även tidigare 

hur innehållet i statusuppdateringarna inte alltid går att placera inom området för offentlig 

kommunikation. Istället informeras det om kultur- och nöjesevenemang som inte medborgaren är i 

behov av för att kunna delta i en demokratisk förvaltningsdebatt. Detta medför att gränsen blir oklar 

kring när informationen slutar och marknadsföringen tar vid, vilket Fairclough ifrågasätter ur ett etiskt 

perspektiv. Han menar att konsekvensen av marknadens intåg på allt fler områden i samhället gör det 

svårt att avgöra vad som är sant och vad som är ”marknadsföringstrick” (Fairclough, 1993). Detta är 

något som tydligt markerar hur det privata näringslivet har influerat det offentliga myndighetsspråket 

(Hellspong, Ledin, 1997). Arne Simonsen menar att:  

 

”Forvaltningen vill fortelle om seg selv /…/  

er mer interessert i å få positivt omtale av seg sjelv i aviser /…/” 

                                                                                                       

        (Simonsen i Björkroth, 1996: 87)  

 

Simonsens tankar har flera år på nacken men vi spekulerar i huruvida hans resonemang kan vara 

applicerbart idag på sociala medier, istället för ”aviser” (tidningar). Genom att framställa en attraktiv 

bild av kommunen skapas såväl legitimitet för organisationen som en positiv bild av den externt. Ett 

resonemang kan föras om huruvida Facebook blivit en marknadsföringskanal för kommunerna snarare 

än kanal för traditionell offentlig kommunikation. Detta skulle kunna innebära det vi tidigare 

behandlat: att det som organisationen väljer att visa upp inte är några verkliga ”sakförhållanden”, utan 

”skenbilder” (Gustafson, 2009). Med andra ord har kommunikationen i detta fall ett strategiskt syfte, 

och kommunicerar endast det som organisationen vill att omgivningen ska se. På detta sätt kan 

kommunerna upprätthålla en attraktiv identitet och därmed goda relationer (Olsson, Johansson, 2013).  

 

De utmärkande dragen för kommunernas självpresentation är således jämförelser med andra 

verksamheter, marknadsföring av bland annat positiva framgångar för kommunen samt fokus på ett 

ekonomiskt språkbruk. Samtliga dessa företeelser visar på en marknadsorientering i olika grad. Hur ett 

marknadsorienterat språk framträder i kommunernas sätt att framställa sig själv är därmed 

förhållandevis tydlig. Återigen går det att spekulera i hur mycket kanalen har att göra med 

språkbruket. Då sociala medier är en överlägset snabb kanal vad gäller att sprida information är det 

också en överlägset snabb kanal vad gäller att nå ut med marknadsföring. Facebook är dessutom ett 

väl etablerat socialt medium och vad gäller spridning är det också en kanal kommuner har stor kontroll 



   

40 
 

över (SKL, 2012). Det är dessutom möjligt för kommuner att marknadsföra inlägg till specifika 

målgrupper eller garantera en viss spridning på sin statusuppdatering mot en mindre summa pengar 

(Facebook, 2014). Kanalen möjliggör därmed en snabb, billig och effektiv marknadsföring. Därmed 

går det inte att bortse från att kanalens natur kan påverka valet av språkbruk. Detta är nämnvärt, men 

dock inget vi för vidare analys kring då det inte ligger inom ramen för vårt forskningsområde. 

 

 

5.3 SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS  
 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra analyser av båda problemfrågorna, urskilja en 

marknadsorientering i kommunernas kommunikation på Facebook. Detta framgår i hur medborgarna 

tilltalas språkligt och kontextuellt, men även i hur kommunen väljer att framställa sig själv. 

Kommunerna som förmedlare av offentlig kommunikation hamnar i bakgrunden i sin strävan att stå 

starka i konkurrensen genom påvisandet av sina framgångar. Det påtagliga självpresentationsarbetet 

tyder på att betydelsen av strategisk kommunikation ökar i takt med konkurrenssituationen. 

 

Kommunerna balanserar mellan en traditionell offentlig diskurs och en marknadsorienterad diskurs i 

sitt språk på Facebook. Som vi påvisar i våra analyser är resultaten jämförbara med flera aspekter i den 

renodlade NPM- kommun vi presenterade i kapitel två, utan att för den delen sympatisera med alla 

dess principer. Det som framgår är en kommunal förvaltningsdiskurs på Facebook med tydligt 

marknadsorienterade drag. Kommunikationen tycks vara riktad gentemot en hybridform mellan 

medborgare och kund, vilket är utmärkande för den roll som mottagaren anses ha enligt kommunerna. 

Kommunernas framställning av sig själv utmärks genom användningen av marknadsorienterade 

verktyg så som benchmarking och marknadsföring där en positiv bild är eftersträvansvärt. 

Avslutningsvis tycks kommunerna inte ha anammat en renodlad NPM-modell på Facebook, utan 

endast vissa diskursiva drag ur den. 

 

Vi har nu presenterat resultat och analyser av vår problemställning och kommer i vårt avslutande 

kapitel att diskutera vad dessa har för betydelse för den offentliga kommunikationen och dess 

trovärdighet. Vi resonerar kring vår problemformulering i ett försök att besvara denna, och avslutar 

sedan med förslag till vidare forskning. 
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 I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi våra analyser och slutsatser. På diskussionen 

appliceras ett friare perspektiv och vi avslutar därför kapitlet med förslag till vidare 

forskning inom området. 

 

 

Inledningsvis i uppsatsen presenterades vår huvudfråga: hur är det möjligt att utläsa en 

marknadsorientering i kommuners offentliga kommunikation på Facebook? Detta ämnade vi svara på 

genom två problemfrågor: Vad utmärker den roll som kommunerna tilldelar mottagaren i den 

offentliga kommunikationen? Samt, vad utmärker kommunernas framställning av sig själva i den 

offentliga kommunikationen?  I kapitlet för resultat och analys har vi försökt svara på de två 

problemfrågorna för att sedan i sammanfattningen återkoppla dessa svar till vår huvudfråga. I den här 

slutdiskussionen kommer vi att reflektera kring det vi har kommit fram till samt vad detta kan ha för 

betydelse för den offentliga kommunikationen samt offentlig förvaltnings trovärdighet.  

 

I den här undersökningen har vi antagit en dialektisk språksyn, det vill säga ett språkkonstruktivistiskt 

förhållningssätt.  Detta innebär att den sociala verkligheten, det vill säga marknadsorienteringen, slår 

igenom även i de offentliga organisationernas språk. På grund av att språket och den sociala 

verkligheten befinner sig i ett dialektiskt förhållande, påverkar språket i sin tur även hur vi ser på den 

offentliga förvaltningen. Detta synsätt innebär att språket och kommunikation är av betydelse för hur 

den framtida offentliga förvaltningen kommer att se ut och vidare hur vårt förhållningssätt till den blir 

Jørgensen, Phillips, 2005). Den bild som framgår av resultatet visar hur kommunerna använder sig av 

såväl marknadsorienterat språkbruk på Facebook, som benchmarking i syfte att stärka sin 

självpresentation. Denna självpresentation medför en aktiv marknadsföring genom strategiska 

kommunikationsinsatser som skapar en positiv bild av kommunen. Detta kan dock ses som en naturlig 

utveckling då den strategiska kommunikationen är ett viktigt redskap i konkurrensen.  

 

Samtidigt är det oundvikligt att diskutera kommunikationskanalens inverkan och betydelse i detta 

sammanhang. Facebook bygger på användargenererat innehåll och är som kommunikationskanal 

dialoginriktad. Detta främjar ett informellt och mer kamratligt språkbruk (Stakston, 2011). Det kan på 

så sätt legitimera den offentliga förvaltningens språkbruk och “marknadsföring”. Att en offentlig 

organisation framför samma språkbruk i till exempel en informationsbroschyr hade kanske inte fått 

samma legitimitet. En intressant sak gällande Facebook är det faktum att drygt hälften av den svenska 

befolkningen finns där, vilket gör att den offentliga förvaltningens kommunikation har potential att få 

stor spridning. Om en medborgare ser något intresseväckande på till exempel en kommuns Facebook-

sida, kanske denna person sprider detta vidare. Detta är en anledning i sig för kommunerna att “se bra 

ut”. Här går det att spekulera kring kommunernas traditionella roll som allmänhetens förespråkare. När 

informationen rör sig inom fältet för marknadsföring av kommunen, hur ska vi då veta vad som är 

autentiskt?   

Förutom att kommunen använder strategisk självpresentation som konkurrensmedel gentemot andra 

aktörer, skapar de också legitimitet för sig själva genom att påvisa ett fördelaktigt yttre. Genom att 

presentera positiva framgångar och använda sig av en NPM- terminologi med fokus på utveckling och 

kvalitet, intygas medborgaren om att de gör “bra köp”. Det strategiska marknadsföringsarbetet blandas 

tillsammans den offentliga kommunikationens värden, därmed är det intressant att spekulera i hur 

genuina deras legitimeringsförsök faktiskt är. Det framgår en förvaltning vars kommunikation allt mer 

efterliknar en marknadsdiskurs, vilket för medborgarna kan skapa oklarhet kring huruvida det är 

6 
SLUTDISKUSSION 
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information eller reklam som kommuniceras. Under arbetet med textanalyserna fann vi det påtagligt 

att om inte kommunernas namn och vapen (se exempel 1) funnits med på statusuppdateringarna, 

skulle vi lika gärna haft anledning att tro att avsändaren var ett företag. Detta har förstås såväl positiva 

som negativa effekter. En offentlig kommunikation som är mindre formell kan bli desto mer 

lättillgänglig för mottagarna. Detta kan i sin tur öka närheten mellan medborgare och kommun. 

Samtidigt kan en offentlig kommunikation med marknadsekonomiska inslag skapa förvirring hos 

medborgarna, vilket kan leda till trovärdighetsproblem. 

 

Den offentliga förvaltningens uppgift är traditionellt att försvara civila rättigheter för att medborgare 

ska möjliggöras ett demokratiskt samhällsdeltagande. Detta förutsätter grundläggande demokratiska 

värden, så som statlig opartiskhet och saklighet, i syfte att inte vilseleda medborgarna (Agevall, 2005). 

NPM: s intåg i offentlig förvaltning skapar ökat fokus på ekonomiska värden och marknadsföring, 

medan demokratiska värden kommer i skymundan. Detta är en kontroversiell kritik mot NPM. Med 

grund i detta kan vi spekulera i huruvida nutida offentlig kommunikation verkligen är den offentliga 

kommunikationen som en gång åsyftades? Idag kommunicerar offentlig förvaltning och andra företag 

och organisationer på samma arena, det vill säga på en konkurrensutsatt marknad. Återigen uppstår 

frågan kring huruvida medborgaren kan avgöra om den offentliga kommunikationen har en 

informations- eller reklamfunktion. Detta medför den typ av trovärdighetsproblem som vi tidigare 

tagit upp, mellan medborgare och förvaltning. När offentligheten fungerar som deltagare på en 

konkurrerande marknad styrs de inte längre av det allmännas intresse. Konkurrensen drivs av 

egenintresset att vinna konkurrensfördelar, vilket i längden gynnar förvaltningens och inte 

allmänhetens mål. Enskilda intressen prioriteras och kommunen går från att vara representant för 

kollektiva värden till att fungera som representant för enskilda intressen. Detta är långt ifrån den 

idealistiska förvaltningssyn som en gång åsyftades, där kommunen ska fungera som ett verktyg i 

medborgarnas händer. Istället träder bilden av klassiska företagsvärderingar fram, där organisationen 

motiveras av sina egna mål och intressen (Agevall, 2005). 

 

Hittills har vi problematiserat och diskuterat hur marknadsorienteringen i kommunernas offentliga 

kommunikation på Facebook kan påverka dess tillit och trovärdighet. Den marknadsorienterade NPM- 

språket påverkar även, i enlighet med den dialektiska språksynen, individers uppfattning om 

verkligheten. Vi spekulerar i hur förvaltningens sätt att beskriva och tala till medborgarna kan medföra 

att dessa medborgare också börjar bete sig som de beskrivs. Det för oss till frågan: vem är jag 

egentligen? Är jag en medborgare eller är jag en kund? Det saknas ett enkelt svar på frågan ”vem är 

jag?”. Att kommunerna kommunicerar med medborgarna enligt en marknads- och kundorientering 

finner vi sätter dem i en relativ kundroll.  Denna kundorientering kan vara problematisk ur en etisk 

synpunkt då det endast gynnar de “starka” i samhället, medan de mest behövande som till exempel 

svårt sjuka inte kan utnyttja sin kundroll. Något som är väsentligt att nämna. 

 

Relationen mellan ökad kundorientering, marknadsföring och strategiskt självpresentationsarbete kan 

ses som en ändlös spiral.  En ökad kundorientering där offentlig förvaltning kommunicerar med 

medborgare som om de vore kunder, får medborgarna att faktiskt agera likt kunder. Detta kräver i sin 

tur större press på den offentliga förvaltningen att “se bra ut” och marknadsföra sig själva i syfte att 

fånga dessa kunders uppmärksamhet. Den ökade marknadsföringen och strategiska självpresentationen 

sätter vidare medborgarna återigen i en kundroll. Det blir med andra ord ett rollspel i vilket 

medborgaren får rollen som kund och förvaltningen bär såväl de offentliga värderingarnas mask, som 

marknadens kappa.  
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6.1 VIDARE FORSKNING 
 

Det vi har kommit fram till i denna undersökning finner vi vara användbart för en rad olika aktörer. 

Kommuner skulle kunna se hur deras offentliga kommunikation på Facebook kan uppfattas samt få för 

konsekvenser, vilket kan öka medvetenheten kring den offentliga kommunikationen både i och utanför 

sociala medier . Akademiker av olika slag kan använda uppsatsen för att få ökad kunskap om den 

offentliga kommunikationen samt hur denna kan påverkas av en organisationsförändring. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att ämnet väcker en rad olika frågor, och vi kan dessvärre inte svara 

på samtliga i denna uppsats. Däremot ger det inspiration till nya uppslag för vidare forskning. 

I slutdiskussionen har vi diskuterat att en marknadsorientering i offentliga 

organisationers kommunikation kan ha betydelse för dess trovärdighet och tillit, samt att en syn på 

medborgaren som kund kan vara problematisk ur etisk synpunkt. Vi har även diskuterat Facebook som 

kanal och att den kan påverka förekomsten av marknadsorienterade inslag i den offentliga 

kommunikationen.  

Med detta sagt vill vi lyfta ett antal intressanta spår som vi inte har behandlat i denna uppsats. Vi har 

med hjälp av textanalys tittat på hur texterna förmedlar den roll som medborgarna tillskrivs. Vi har 

därmed inte berört den upplevda situationen av det texterna förmedlar. Upplever medborgarna sig 

själva som kunder och vad får det för betydelse för kommunikationen?  

 

Vidare hade det varit intressant att se huruvida en marknadsorientering går att finna i den interna 

kommunikationen inom offentlig förvaltning, då denna undersökning fokuserar på extern 

kommunikation. Är det till exempel möjligt att återfinna en marknadsorientering i dokument och 

mötesprotokoll och vad får i så fall detta för betydelse för organisationskulturen? Är 

marknadsorienteringen tydligare i den interna kommunikationen än i den externa?  

 

Med denna uppsats har vi lagt en liten pusselbit i ett stort pussel rörande offentlig kommunikation, 

marknadsorganisering och NPM. En stor del av undersökningar kring detta tar avstamp i ett 

statsvetenskapligt perspektiv, varpå denna undersökning med sitt kommunikationsvetenskapliga 

perspektiv är nytänkande. Vår förhoppning är att denna undersökning ska bidra till fortsatt forskning 

kring ämnet för att närmare kunna klargöra språkets och kommunikationens betydelse. 

 

6.2 AVSLUTANDE METODREFLEKTION 

 
Gällande metoden för undersökningen har vi inte stött på några hinder eller problem längs vägen. 

Trots detta går det att resonera kring vilka andra vägar som hade varit möjliga att välja för att uppnå 

studiens syfte. Det finns flera olika typer av textanalyser som hade kunnat appliceras på vårt 

forskningsområde, som en renodlad kritisk textanalys eller en retorisk analys, för att nämna några. Vi 

anser det även vara fullt möjligt att genomföra en kvantitativ studie på vårt forskningsområde och 

problemformulering. Ett kvantitativt angreppssätt hade gett möjlighet till att undersöka en större 

mängd kommuner under en längre tidsperiod, vilket vi tror skulle ge intressant empiri. Det skulle även 

tillföra en mer objektiv bild där en tolkningsproblematik inte är lika påtaglig. Vi har i denna 

undersökning, som vi tidigare nämnt, varit medvetna om denna tolkningsproblematik och försökt 

bibehålla en objektiv utgångspunkt. Avslutningsvis vill vi framhålla att vi finner vårt val av kvalitativ 

metod och textanalys vara väl passande denna undersökning, då vi menar att en kvantitativ studie inte 

hade gett undersökningen det djup som en kvalitativ studie möjliggör. 
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Bilaga 1 
 

ANALYTISKA FRÅGOR 

 

Problemfråga 1. 

Vad utmärker den roll som kommunerna tilldelar mottagaren i den offentliga kommunikationen? 

 

Problemfråga 2. 

Vad utmärker kommunernas framställning av sig själva i den offentliga kommunikationen? 

 

 

Kontext 

 

 Vilken kommunikationssituation hör texten hemma i?  

Vilken genre tillhör den? Exempel på genrer är krisinformation, kultur/evenemang, 

information om kommunala verksamheter samt information om rättigheter/skyldigheter.  

Kan texten förknippas med någon övergripande funktion? Exempel på funktioner är att 

informera om något, uppmana till något eller varna om något.   

Innehåller texten olika funktioner? Hur återfinns dessa? 

Berör texten en händelse eller en handling? 

 Vilket är tidsperspektivet?  

Är det dåtid, nutid eller framtid? 

 Har texten en specifik tilltänkt målgrupp?  

 

Berör texten olika målgrupper? Vilka i så fall  

Exempel på målgrupper är barnföräldrar, nyinflyttade, näringsidkare eller skolelever. 

 

 Vilken relation har textens sändare och mottagare till varandra?  

Är relationen symmetrisk eller asymmetrisk? 

 

Grammatik 

 Vad handlar texten om, det vill säga vad är dess huvudsakliga ”tema”? 

 

 Hur ser verben ut?  

Är de statiska (påvisar ett tillstånd, till exempel är, har, finns) eller dynamiska (påvisar 

förändringar, till exempel fälla, falla)?  
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Om det finns verb i passiv form, vilken är då den strukna agenten (den som avsiktligt orsakat 

det som sker)? Exempel: ”Högskolan har utvecklats”. Vem/vad är det som utvecklat 

högskolan? 

 Vilka allmänna språkhandlingar förekommer?  

 

Exempel på allmänna språkhandlingar är påståenden, frågor, uppmaningar och utrop.  

 

 Vilka speciella språkhandlingar förekommer? 

Förekommer det positiva språkhandlingar så som beröm, komplimanger, gratulation eller 

erbjudande? 

Förekommer det negativa språkhandlingar så som hot, varning, anklagelser eller order? 

 Försöker texten påverka mottagaren med argument?  

Innehåller texten argumentation för ett specifikt beslut eller handling? Exempel på 

argumentation kan vara ”Ett beslut har tagits att förbjuda parkering längs med husgatan. På så 

vis kan gatsoparna lättare sopa bort grus, samtidigt som det blir en säkrare plats för barn att 

vistas på”. 

 Används fraser som påvisar mottagarens/sändarens förhållande i 

kommunikationsprocessen? 

Innehåller texten fraser/ord som tyder på ett asymmetriskt förhållande, till exempel ”eftersom 

vi fått positiva resultat kommer vi att fortsätta med projektet”. 

Används fraser/ord som tyder på ett symmetriskt förhållande, till exempel ”tycker du att det är 

en bra idé att fortsätta med projektet?”.  

 Går det att utläsa specifika attityder till mottagarna ur texten?  

Attityder kan komma till uttryck i exempelvis understrykningar och garderingar så som ”det är 

uppenbart” eller ”det kan knappast”. Det kan också komma till utryck i beröm, beskyllningar, 

böner och befallningar. 

 

Vokabulär 

 Förekommer värdeord?  

 

Värdeord är ord som påverkar andras hållning och handlande, till exempel fantastisk, 

fruktansvärd, bra eller dåligt. 

Vilka värdeord används?  

 Framträder sändaren och/eller mottagaren med personliga pronomen?  

Om ”man”, ”du” eller ”vi” används, vem syftas till?  

Åsyftas olika personer på olika ställen i texten?  
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 Talar texten till, om eller med mottagaren? 

Exempel på när texten vänder sig till mottagaren kan vara ”Du som är småbarnsförälder”. 

Exempel på när texten yttrar sig om mottagaren kan vara ”Kalmarborna är mest nöjda”. 

Exempel på när texten talar med mottagaren kan vara ”har du varit i den nya parken?”. 

 Vad har texten för förhållningssätt till mottagaren?   

Håller texten en distans till mottagaren eller har den ett kamratligt/personligt förhållningssätt? 

Vilka ord används i texten för att skapa det specifika förhållningssättet till mottagaren? 

Exempel på ord som skapar distans är generella ord så som ”kvinnor”. Användning av 

exempelvis förnamn skapar närhet och ett personligt förhållningssätt.  

 Vilka ord är mest framträdande bland innehållsorden? 

Finns det nyckelord? 

Finns det innehållsord som kan härledas till en marknadsorientering? Till exempel ”kampanj”, 

”erbjudande” eller ”kvalitet”.  

 Omtalar texten aktörer utanför den kommunala verksamheten, till exempel företag eller 

organisationer?  

 

 Vem ligger fokus på i texten? 

Ligger fokus på sändare, mottagare eller textens innehåll? 

 

 

Begreppsdefinition för textanalysmodell 

 

Symmetrisk och asymmetrisk relation 

Den symmetriska kommunikationen sker på lika villkor mellan sändare och mottagare, medan den 

asymmetriska kommunikationen sker på sändarens (kommunens) villkor. Vid asymmetrisk 

kommunikation kommunicerar sändaren ett budskap likt en monolog och det handlar om att sändaren 

skall övertyga mottagaren att ändra beteende och/eller attityd. Vid symmetrisk kommunikation är 

kommunikationen mer dialoginriktad (Palm, 2006).  

 

Språkhandlingar 

Språk är ett medel för handling och genom språket utför vi därmed språkhandlingar. Det finns 

allmänna samt speciella språkhandlingar. Allmänna språkhandlingar har en säregen språklig form och 

kan uppträda i alla sammanhang. Dessa kan vara till exempel påståenden, frågor, utrop och 

uppmaningar. Speciella språkhandlingar är situationsbundna och kan vara till exempel varna, erbjuda, 

svara och lova. En grupp speciella språkhandlingar, som är viktiga för sociala relationer, kallas för 

positiva och negativa. En positiv språkhandling ger uppskattning eller förmåner i form av till exempel 

beröm, komplimanger, erbjudanden och löften. Negativa språkhandlingar inkräktar på motpartens 
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handlingsfrihet och markerar ofta en distans till den denna. Hot, anklagelser, befallningar är exempel 

på negativa språkhandlingar (Hellspong, Ledin, 1997).  

 

Innehållsord 

Innehållsord står för saker i världen, så som personer, saker, platser och händelser. Tack vare dessa ord 

får texten sitt särskilda innehåll. Till innehållsorden hör substantiv, adjektiv, verb och adverb. Bland 

innehållsorden brukar vissa vara särskilt vanliga och viktiga och dessa är därmed nyckelord i en text 

(Hellspong, Ledin, 1997).  
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Bilaga 2 
 

STATUSUPPDATERINGAR 

 

Följande presenteras de texter som har använts som exempel i denna uppsats. Texterna har analyserats 

efter vår textanalysmodell med tillhörande analytiska frågor. De texter som är kursiverade har vi 

använt som hela textanalysexempel medan övriga förekommer i utdrag. Texterna har samma nummer 

som i referenslistan för att tydliggöra vilken text som har använts.  

 

Linköpings kommun 

1. 2014-01-13 

Nu finns veckans skolmatsedel på Facebook! Genom Kost & Restaurang skolmat i Linköping kan du 

följa vilken mat som serveras på 33 skolor runtom i Linköpings kommun. De kommer också att 

berätta mer om sin mat och om verksamheten. 

2. 2014-01-16 

Idag får Linköping besök av Sollentuna, Upplands Väsby och Uppsala kommun som vill lära sig mer 

om Vallastadens unika detaljplan och infrastruktur. Också Kiruna kommun kommer hit, för att lära sig 

mer om Tekniska Verkens infrastuktur i Vallastaden som är helt återvinningsbar. 

3. 2014-01-17 

På Alla hjärtans dag den 14 feb. anordnas drop in- bröllop i Gamla Linköping. Då erbjuder 

Friluftsmuseet Gamla Linköping tillsammans med företag på området ett nytt bröllopspaket i den 

historiska miljön.  

4. 2014-02-11 

Under 2013 ökade antalet turister och besökare i Linköping!  

Vi ökade med 4 procent i jämförelse med hela Sverige som ökade med 2 procent. Bland de utländska 

besökarna var det framförallt fler kineser än tidigare som besökte Linköping. 

5. 2014-02-13  

Letar du efter en lägenhet, eller funderar du på att bygga ett fritidshus? På Medborgarkontoret City nu 

på lördag kan du få hjälp med frågor om lägenhetsuthyrning, byte, hur du kan hitta bostad och 

tomtförmedling för fritidshus mm. Välkommen! 

6. 2014-02-13  

Socialstyrelsens senaste undersökning om de äldres uppfattning om vård och omsorg visar att en stor 

majoritet av de äldre är nöjda med vård och omsorg. 

 

Glädjande nog visar Linköping lite högre siffror än riket som helhet. 91 % är nöjda med sin hemtjänst 

och 86 % är nöjda med sitt vårdboende. Också svarsfrekvensen var högre i Linköping.  

7. 2014-02-26  

Nu pågår kampanjen ”Sveriges viktigaste jobb” i Linköping. Kampanjen riktar sig till dig som är 
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nyfiken på att arbeta inom Linköpings kommun. Vi har många av de mest meningsfulla, intressanta 

och roliga jobben på arbetsmarknaden! 

8. 2014-02-26  

Linköpings kommun kommer att satsa ca tio miljoner kronor på insatser för grupper som står utanför 

arbetsmarknaden och som befinner sig i långvarigt ekonomiskt bidragsberoende. Under 2014 och 

2015 kommer 160 nya tidsbegränsade anställningar och 150 nya sommarjobb. Satsningarna görs i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. 

9. 2014-03-06 

Helgtips för tjejer: På lördag anordnas Tjejmässan Girlpower på Arbis Kulturhus för Unga. Det är 

fjärde året i rad som Linköpings enda tjejmässa anordnas och nytt för i år är ett hälsotema. Välkomna!  

10. 2014-03-27  

Lärcenter, som arbetar med demensvårdsutveckling var en av 20 utvalda (av 200 sökande) 

verksamheter att delta i tävlingen Changemaker – Social innovation in Aging 25-26 mars i Bryssel. 

Tyvärr vann vi inget pris, men är stolta över att ha blivit nominerade till tävlingen! 

11. 2014-03-27  

Missa inte den omtalade danske konstnären Husk Mit Navns utställning i Passagen som startar nu på 

lördag!  

– Att Husk Mit Navn valt att ställa ut i Passagen är en fjäder i hatten för Passagen och för Linköping 

som stad. Det visar att vi ligger i framkant och håller hög kvalitet inom samtida konst, säger kultur- 

och fritidschef Karin Semberg. 

 

Kalmar kommun 

12. 2014-01-27  

EU har beviljat pengar till en förstudie om en storskalig musselodling i Östersjön. Förstudien ska 

göras av Kalmar kommun i samarbete med Borgholms kommun, länsstyrelsen i Östergötland samt 

andra regioner och universitet runt Östersjön. 

13. 2014-02-05 

I dag firade vi Falkenbergsskolans 5A som är Kalmar läns bästa femteklass i tävlingen Vi i femman! 

Härligt jobbat tjejer och killar, tyckte kommunalråd Johan Persson som kom med tårta och 

gratulationer från Kalmar kommun 

14. 2014-02-07  

Visste du att ungefär hälften av de som cyklar i Kalmar under sommaren fortsätter att göra det även 

under vintern. Det syns i statistiken och det märks i cykelställen. Och visste du att i Umeå, med 

Sveriges näst högsta andel cykelresor av Sveriges alla kommuner med över 40 000 invånare, så cyklar 

fler på vintern än som cyklar på sommaren i Stockholm! Och visste du att Kalmar kommer på delad 

tredje plats i landet efter just Umeå med en cykelandel på 21 % av alla resor! 

 

15. 2014-02-26 

Idag släpps cykelbokslutet för 2013, det tredje i ordningen. Den största nyheten vi presenterar är ett 

konstaterat ökat cyklande i staden från 2012-2013 med ca 10%! 

Läs vidare i det rikligt illustrerade cykelbokslutet på Kalmar kommuns hemsida. 
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16. 2014-02-28   

Ska du söka bygglov? Kom till vår e-verkstad! 

17. 2014-03-12 

Nu är vårstädningen i full gång. Kvarnholmen är nästan klart och nu börjar vi ute i villaområdena. Vill 

du ha rent på din trottoar, sopa ner gruset på gatan innan vi kommer. 

18. 2014-03-14 

Imorgon lördag är det Villa-mässa på Kalmar läns museum mellan 11 och 16. Då passar vi på att 

marknadsföra elbilspoolen där kommunen, länsmuseet, Kalmar Energi och Move About erbjuder dig 

att bli medlem och låna bilen på kvällar och helger. Just nu har vi en vårkampanj med bland annat tre 

månaders gratis medlemskap. 

19. 2014-04-02  

Det är säkrast att cykla i Kalmar. En färsk studie om cykelolyckor visar att det är stora skillnader 

mellan olika kommuner. Kalmar tillhör gruppen av kommuner som har de klart lägsta olyckstalen 

både när det gäller singelolyckor och korsningsolyckor. Detta är ett kvitto på att Kalmar cykelstads 

satsning på infrastruktur, drift och underhåll ger resultat. 

 

Ronneby kommun 

 

20. 2014-01-16  

Det händer många stora evenemang i Ronneby kommun. Nyårsrevyn "Upp med hakan" fortsätter 

under januari. I februari spelar Nationalteatern och i mars kan du se Mozarts opera Don Giovanni på 

Ronneby Teater - för att bara nämna tre av alla händelser. 

Se dessa och alla andra på http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/visitronneby/. 

21. 2014-01-17  

Heja Cefur! Ronneby kommuns ekologiska byggande anses som en av de fem viktigaste händelserna 

och initiativen 2013 enligt CircularEconomy.se. 

Ronneby kommuns satsning på Cradle to Cradle som drivkraft för lokal och regional utveckling har 

fått stor uppmärksamhet av CircularEconomy.se. Cefur (Center för Forskning och Utveckling i 

Ronneby) har kommunens uppgift att inom ramen för Cradle to Cradle, ge kunskap, inspiration och 

stöd till medborgare, företag och kommunala organisationer. Detta görs genom utbildningsinsatser, 

forskningssamarbeten och nätverkande. 

I maj förra året öppnade Cefur Showroom, ett visningsrum för cirkulära produkter, och flera 

byggprojekt med Cradle to Cradle som ledord ligger i startgroparna. Det är precis den här typen av 

konkreta initiativ som behövs för att få igång utvecklingen mot cirkulär ekonomi i Sverige – heja 

Ronneby! skriver Tobias Jansson på CircularEconomy.se. 

CircularEconomy.se drivs av Tobias Jansson som har mångårig erfarenhet av kommunikation kring 

miljöfrågor, bland annat genom magasinet Camino som han grundade 2006. 

22. 2014-01-20 

Söker du semestervikariat/sommarjobb?  

Nu kan du hitta alla våra semestervikariat på vår hemsida www.ronneby.se/jobb  
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Du söker jobbet genom att klicka på länken " Sök jobbet här" i respektive annons. Sista ansökningsdag 

är 16 februari. 

23. 2014-01-23 

Idag firar vi för första gången elens dag. Med el gör vi allt möjligt, det är värt att uppmärksammas. 

Utan el skulle ingenting funka. Inga lampor skulle lysa, inga tåg skulle gå, inga datorer skulle fungera, 

inget kaffe skulle kunna bryggas. Hur skulle en värld utan el se ut? 

På www.ronneby.se/miljoteknik listar vi sex skäl till att fira elens dag. 

24. 2014-03-03  

Är du nyinflyttad eller hemvändare? Om du har flyttat till Ronneby kommun efter den 1 januari 2012 

vill vi gärna ta del av dina intryck och synpunkter vid ett fokusgruppsmöte på torsdag, 13 mars kl. 

13.30 - 16.30 på Café Mandeltårtan i vår underbara Brunnspark. Anmäl dig på facebook eller till 

kommunens informationsansvarige Heike Rosenquist (heike.rosenquist@ronneby.se) 

25. 2014-03-19 

Plugga till ämneslärare på hemmaplan i höst. 

Det är stor brist på lärare inom matematik och naturkunskap. Ta chansen att på distans utbilda dig till 

ett yrke med goda framtidsutsikter. På Ronneby Kunskapskälla kan du med start hösten 2014 studera 

på distans till ämneslärare åk 7-9 med inriktning matematik.  

Välkommen för mer information tisdag den 25 mars kl. 18-20 på Ronneby Kunskapskälla, Soft center. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Malin Petersson, malin.petersson@ronneby.se eller 0457-

61 88 08. 

 

 

http://www.ronneby.se/miljoteknik

