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ABSTRAKT 
 
TITEL  Den frånvarande dialogen – En innehållsanalys av fem 

kommuners samhällskommunikation på Facebook. 
 
PROBLEMFRÅGA Vad utmärker kommunikationen mellan kommunerna och dess 

invånare på det sociala mediet Facebook i 187 analyserade 
Facebookinlägg skrivna av kommunerna? 

 
- I vilken utsträckning har de utvalda städerna utnyttjat 

Facebook för att bedriva medborgarkommunikation?  
- Hur arbetar kommunerna för att främja invånarnas 

deltagande i de sociala medierna? 
- Hur integreras de sociala medierna i det övergripande 

kommunikationsarbetet? 
- Vilka ämnen ligger uppe för diskussion på respektive 

kommuns Facebook sida och vilken karaktär har samtalen?  
 
INLEDNING I vårt allt mer förändrade medielandskap så har de sociala 

medierna kommit att spela en större roll för både 
organisationer och företag. Många har valt att ta till sig den nya 
tekniken för att tillgodogöra sina intressenters 
informationsbehov. I den här studien har jag valt att rikta in 
mig på att undersöka hur kommuner arbetar aktivt med sina 
sociala medier och jag har gjort en avgränsning där det valda 
sociala mediet som ligger till grund för min analys är Facebook. 
Att jag valde just Facebook beror på att det är ett av de äldsta 
sociala medierna vi har och att de flesta är bekanta med detta, 
såväl invånare som medarbetare på de olika kommunerna. 

 
SYFTE  Det övergripande syftet i undersökningen är att lämna ett 

bidrag till forskningen inom samhällskommunikation och 
sociala medier samt att förstå vilken betydelse sociala medier 
får i kommunernas strategiska kommunikationsarbete.  

  
METOD I studien används en kvantitativ innehållsanalys. Empirin 

utgörs av analysmaterial från fem utvalda kommuners 
Facebooksidor där 187 inlägg har legat till grund för min 
analys, förutom detta har intervjusvaren från expertintervjuerna 
fungerat som kompletterande empiri.  

 
SLUTSATS  Kommunikationen på kommunernas Facebook har varit svag, 

tunn och ibland obefintlig. Kommunens förhoppningar om att 
sociala medier ska fungera som en demokratisk 
kommunikationskanal speglar därmed inte verkligheten. Det 
går att se att diskussionen uteblir och förhoppningarna på IT 
och vad nya medier ska lösa dessvärre inte verkar fungera fullt 
ut. 

 
Nyckelord  Sociala medier, samhällskommunikation, offentlig 

kommunikation, demokrati, IT, strategisk kommunikation. 
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1 
INLEDNING 

1 Inledning 
I det inledande kapitlet till min studie behandlas studiens syfte, mål och problemformulering. Studiens 
undersökningsobjekt presenteras även i detta kapitel samt Sveriges kommuner och landstings årliga 
undersökning. I slutet av kapitlet redovisas uppsatsens disposition. 
 
I vårt allt mer förändrade medielandskap så har de sociala medierna kommit att spela en 
större roll för både organisationer och företag. Många har valt att ta till sig den nya 
tekniken för att tillgodogöra sina intressenters informationsbehov. I den här studien har jag 
valt att rikta in mig på att undersöka hur kommuner aktivt arbetar med sina sociala medier 
och jag har gjort en avgränsning där det valda sociala mediet som ligger till grund för min 
analys är Facebook. Att jag valde just Facebook beror på att det är ett av de äldsta sociala 
medierna vi har och att de flesta är bekanta med detta, såväl invånare som medarbetare på 
de olika kommunerna. Vid diskussioner angående kommuner och intressentmodeller så går 
det att utläsa att kommunerna har en omvärld och ett större antal intressenter. I min studie 
har jag valt att fokusera på kommuninvånare eftersom de fungerar som den viktigaste 
målgruppen, jag har även valt att undersöka hur medborgarrelationerna samt 
medborgarkommunikationen ser ut på fem kommuners Facebooksidor där min 
undersökning genomförts under en förutbestämd tidsperiod. 
 
Enligt Berger finns det fyra olika nivåer av kommunikation: intrapersonell kommunikation, 
interpersonell kommunikation, smågrupps kommunikation och masskommunikation1. I 
kommunernas arbete med kommunikationen i sina sociala medier så kan detta ses som en 
form av masskommunikation. Det är av vikt att undersöka de sociala medierna i det 
samlade kommunikationsarbetet för att kunna förstå hur det strategiska 
kommunikationsarbetet fungerar i allmänhet.  Den sociala revolutionen inom 
kommunikation blir allt större. Med hjälp av digitaliseringen så kan organisationer och 
företag kommunicera med sina intressenter via digitala kanaler som till exempel sociala 
medier. De sociala medierna fungerar som webbaserade interaktionskanaler som har 
förmågan att bli mäktiga om de används rätt. Med potentialen att utbyta information och 
olika idéer så kan de olika kommunerna höra vad deras intressenter har för åsikter, i detta 
fall vad invånarna i staden vill diskutera och ta upp på agendan. De sociala medierna kan 
därmed fungera som en arena för tvåvägskommunikation om de sköts på rätt sätt2.  
 
Demokratiaspekten på kommunernas Facebooksidor förelåg även relevant att undersöka. 
Där fokus låg på att analysera om alla får delta i diskussionen eller om den är få förunnad. 
De sociala mediernas demokratiaspekt har funnits med som ett intressant 
undersökningsområde för vidare diskussion, med begreppet digital divide som centralt 
begrepp.  
Det finns två oppositionella sätt att se på förhållandet mellan demokrati och 
informationsteknik. Enligt det konventionella synsättet anses den nya tekniken ge ett löfte 
om ett intimare förhållande mellan till exempel politiker som figurerar på de sociala 

                                                
1	The	public	Relations	Handbook,	s	22	
2	Ibid,	s	404		
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medierna och invånare i städerna. Här ligger fokus på att minska klyftan mellan makthavare 
och allmänhet3.  
Enligt det direktdemokratiska synsättet som är det andra synsättet så betraktas 
informationstekniken som ett externt redskap som finns för att få saker att fungera. Här 
står även medborgardeltagandet i fokus och enligt detta synsätt så växer det underifrån likt 
en gräsrotsstyre.  
 
1.1 Studiens syfte och mål 
Alla kommuner har en omvärld och olika intressenter där de egna kommuninvånarna kan 
ses som den viktigaste resursen. Därmed har jag valt att intressera mig speciellt för 
kommunerna och de egna medborgarna i den. Jag har valt att undersöka 
medborgarrelationerna, medborgarkommunikationen och den demokratiska aspekten på 
fem olika kommuners Facebook sidor.  
 
Syftet med min uppsats är att lämna ett bidrag till forskningen inom 
samhällskommunikation och sociala medier samt att förstå vilken betydelse sociala medier 
får i kommunernas strategiska kommunikationsarbete.  
 
Målet med min studie är att undersöka vad som utmärker kommunikationen mellan 
kommun och kommuninvånare.  

 
1.2 Problemformulering 
För att besvara undersökningens syfte så har jag valt en bärande problemformulering som 
följer: 
 
- Vad utmärker kommunikationen mellan kommunerna och dess invånare på det sociala 
mediet Facebook i 187 analyserade Facebookinlägg skrivna av kommunerna? 
 
Till min hjälp har jag tagit fram fyra underfrågor som hjälper till att besvara min 
huvudsakliga frågeställning: 
 

- I vilken utsträckning har de utvalda städerna utnyttjat Facebook för att bedriva 
medborgarkommunikation?  

- Hur arbetar kommunerna för att främja invånarnas deltagande i de sociala 
medierna? 

- Hur integreras de sociala medierna i det övergripande kommunikationsarbetet? 
- Vilka ämnen ligger uppe för diskussion på respektive kommuns Facebook sida 

och vilken karaktär har samtalen?  
 
1.3 Undersökningsobjekt 
I studien ingår fem utvalda kommuner i Kalmar län. Där jag har valt ut en större kommun; 
Kalmar kommun, två medelstora kommuner; Västervik kommun och Oskarshamn 
kommun samt två mindre kommuner; Torsås kommun och Emmaboda kommun. Dessa 
fem valdes ut för att få en stor bredd på min undersökning och för att det skulle kunna gå 
att göra jämförelser mellan de fem kommunerna.  

                                                
3	The	public	Relations	Handbook,	s	357	
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Kalmar kommun har 65 704 invånare4. Fram till oktober 2018 leds Kalmar kommun av en 
majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. På 
kommunikationsavdelningen arbetar tio personer och ett styrdokument för kommunikation 
samt ett styrdokument för sociala medier finns.  
Västervik kommun har 36 049 invånare och de styrande i kommunen är 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet5. På kommunikationsavdelningen 
arbetar det 2,5 kommunikatörer och en kommunikationspolicy finns där en del i 
dokumentet behandlar sociala medier.  
Oskarshamns kommun är stadens största arbetsgivare och under mandatperioden 2014-
2018 styrs Oskarshamns kommun av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Centerpartiet6. Oskarshamns kommun har 26 300 invånare. På 
kommunikationsavdelningen arbetar det 3 personer på heltid där Oskarshamns kommun 
arbetar utefter en policy om sociala medier.  
Torsås kommun har ett blocköverskridande samarbete där alla partier utan Centern och 
Sverigedemokraterna är med. Kommunen har 6925 invånare7. Det finns ingen uttalad 
kommunikationsavdelning men däremot är en informatör och en kommunikatör 
verksamma inom kommunen. Torsås kommun har en kommunikationspolicy men det 
finns ingen policy för sociala medier framtagen än.  
Emmaboda kommun har cirka 9000 invånare8. Kommunen styrs av Socialdemokraterna 
under den nuvarande mandatperioden. Kommunen har en anställd kommunikatör som är 
ytterst ansvarig för kommunikationsarbetet i staden. Kommunen har både en 
kommunikationspolicy och en policy för sociala medier som används i det dagliga 
kommunikationsarbetet.  
 
1.4 Sveriges kommuner och landsting - den årliga undersökningen för 
kommuner i Sverige 
Sveriges kommuner och landsting (hädanefter kallad SKL) är en arbetsgivar- och 
intresseorganisation. SKL fungerar som en medlemsorganisation för alla kommuner, 
landsting och regioner9, deras uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, 
landsting och regioners verksamhet. Tanken med organisationen är även att de ska fungera 
som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.  
Varje år genomför SKL en större undersökning som de valt att döpa till; information till 
alla, en uppföljande granskning av kommunerna. Informationen till invånare i respektive 
kommun har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Allt fler invånare 
väljer att söka upp information på nätet och förväntas hitta denna på kommunernas 
webbplatser. Det ökade trycket på informationsförfrågan medför att mängden information 
därmed ökar likaså ska den vara aktuell och lätt att ta till sig för läsaren. I SKLs 
undersökning analyseras främst kommunernas webbsidor och inte deras sociala medier. 
Därav valde jag att rikta in mig på detta då det inte fanns tidigare, som ett komplement till 
deras undersökning för att få en ökad förståelse för vad som utmärker kommunikationen 
mellan medborgarna och kommunerna på Facebook.  
 

                                                
4	
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Tabeller/B
efolkning%20i%20Kalmar%20kommun_2015.pdf	
5	https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/	
6	http://www.oskarshamn.com/SE/Flytta-till-Oskarshamn/Om-Oskarshamn.aspx	
7	http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Statistik.aspx	
8	http://www.emmaboda.se/lattlast/For-invanare-LL/	
9	http://skl.se/tjanster/omskl.409.html	
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2009 startade SKL sin undersökning och tog hjälp av ett team med studenter som fick i 
uppgift att granska alla kommuners webbplatser. Undersökningen har sedan genomförts en 
gång årligen med goda resultat. Som jag tanker ta upp i teorikapitlet så finns det 
informationskampanjer och den här undersökningen kan ses som en sådan då den utförs 
årligen.  
SKL har genomfört undersökningen genom att leta information på de frågor som man inte 
funnit svar på vid föregående års undersökning. SKL har utgått från att kommunerna inte 
har försämrat sina resultat om webbsidan har omstrukturerats.  
 
Större delen av kommunerna som varit undersökningsobjekt har gjort stora förbättringar 
av informationen på sina webbsidor. Den genomsnittliga svarsfrekvensen är i nuläget cirka 
78 procent med ett mål på hundra procents deltagande10.  
Undersökningen är omfattande och aspekter som; förskola, grundskola, gymnasium, 
äldreomsorg, bygga och bo samt kultur och fritid är alla ämnen som analyserats. Där de 
som utfört undersökningen har sett hur snabbt och om det går att få tag i information om 
dessa ämnen på kommunernas hemsida.  
Den undersökningskategori som föreföll mest relevant för min egen studie var området 
öppenhet och påverkan.  
 
1.4.1 Kommunernas öppenhet och påverkan 
Området öppenhet och påverkan omfattar 35 frågeställningar där huvudaspekten ligger på 
frågor som på olika sätt berör kommuninvånarnas möjlighet till att få information om 
kommunen, politiker och en förståelse för den demokratiska processen. Här har det 
undersökts om invånarna har haft möjlighet till att ta del av förslag innan beslut fattas och 
om det finns chans att framföra sina åsikter. Andra aspekter som har undersökts är om 
informationen är anpassad till alla på kommunernas hemsida, om det förs någon dialog 
med invånarna kring aktuella frågor och om det ges någon information om fattade beslut 
på webbplatsen.  
 

 
Figur 1 - Öppenhet och påverkan i kommunerna enligt SKL 

Alla fem kommuner ligger bra till i mätningen och visar på goda siffror. SKL är även 
behjälpliga i att öka på siffran ytterligare för att nå ännu bättre resultat. Medel för alla 
landets kommuner var 2014 70% och för 2015 72%. Kalmar ligger över medel och de 
andra under medel.  
 

                                                
10	http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-154-9.pdf?issuusl=ignore	

77%
71%

66% 63%
71%

Kalmar Oskarshamn Västervik Emmaboda Torsås
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SKL arbetar med att ge stöd till medlemmarna i deras arbete med att utveckla och förbättra 
dialogen med invånarna i kommunen. Tanken med medborgardialogen är att den ska 
integreras som en del av arbetet med verksamhetsutvecklingen av kommunen med syftet 
att skapa ett hållbart samhälle.  
För att uppmärksamma kommuner som framgångsrikt har arbetat med IT och 
digitalisering och inspirera andra kommuner till att bli lika bra delar SKL ut ett pris där en 
kommun kan vinna utmärkelsen Sveriges IT-kommun. Priset delas ut vartannat år till den 
kommun som på bästa sätt har lyckats med att använda IT, sett till digitaliseringens 
möjligheter som ett verktyg för att utveckla kommunens olika verksamheter och 
demokratin samt kommunen som helhet.  
SKL som organisation kan fungera som en bra stöttepelare för respektive kommun i 
Sverige.  
 
1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med detta kapitel som behandlar studiens syfte och mål, 
problemformulering och undersökningsobjekt. Kapitlet som följer tar upp tidigare 
forskning och centrala begrepp. Därefter följer uppsatsens teorikapitel där den första 
benämns; two way assymetric PR och den andra behandlar demokratiaspekten på de sociala 
medierna. I nästkommande kapitel tas studiens metod, empiri och tillvägagångssätt upp. I 
de två sista kapitlen behandlas undersökningens resultat och analys samt studiens slutsats 
och förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  
 
1.6 Centrala begrepp 
I uppsatsen återfinns ett antal begrepp som används frekvent. I studien baseras analysen på 
att kommunernas statusuppdateringar läses av de kommuninvånare som väljer att följa 
respektive kommun via sitt eget Facebook konto. Dessa personer benämns som mottagare 
i uppsatsen vilket även diskuterades i början av detta kapitel under PR modellen.  
Jag börjar med att redogöra för begreppen; mottagare, kommun, 
medborgarkommunikation, medborgarrelation, sociala medier och digital divide. I slutet 
behandlas även begreppen city branding och varumärkesarbete.  
 
Mottagare  
Studiens mottagare utgörs av kommuninvånare som aktivt följer respektive kommun på 
Facebook och är mottagliga för kommunernas Facebook inlägg.  
 
Kommun 
Med begreppet kommun syftar jag på kommunen som helhet och inte på någon speciell 
avdelning. Här har hela den administrativa enheten som en kommun utgörs av legat till 
grund för mitt analysarbete.  
 
Medborgarkommunikation 
Begreppet medborgarkommunikation syftar till den kommunikation som bedrivs på 
respektive kommuns sociala medier, mellan kommunen och kommuninvånaren.   
 
Medborgarrelation 
Begreppet syftar till vilken relation respektive kommun har med dess invånare i staden. Via 
medborgarkommunikationen kan medborgarrelationen undersökas.  
 
 
 
Sociala medier  
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Sociala medier är ett samlingsbegrepp för flertalet olika webbplatser och tjänster på 
internet. De kan även beskrivas som mötesplatser med användargenererat innehåll där 
möjligheten till kommunikation finns och chansen att bygga upp personligt nätverk.  
 
Digital divide 
Den digitala klyftan kan delvis finnas på en global nivå där vissa länder har bättre 
förutsättningar än andra när det gäller teknik och digitalisering. Men den kan även finnas i 
Sverige, där klyftan mest kan ses som en skillnad i digitalt användande mellan ung och 
gammal.  
 
City branding 
Kommuner behöver arbeta med sitt varumärke för att få fler följare på sina sociala medier.  
City branding är innehållsrikt och fokuserar på föreställningar som finns hos kommunernas 
invånare.  
 
Varumärkesarbete 
Hur respektive kommun väljer att profilera sig gentemot sina intressenter. Intressenterna 
kan till exempel utgöras av; kommuninvånare, turister, näringsliv och myndigheter.  
 
I kapitlet som följer kommer tidigare forskning att behandlas.  
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2 
TIDIGARE FORSKNING 

2 Tidigare forskning 
Sociala medier som arbetsredskap för att bedriva samhällskommunikation är ett relativt nytt ämne för de 
flesta städer då fältet är tämligen nytt. Men de flesta städer har valt att använda sig allt mer av digitala 
kanaler allra helst när det gäller den egna stadens varumärkesarbete. De sociala medierna används som ett 
komplement till den traditionella marknadsföringen då många städer har upptäckt att det är utmärkt sätt 
att nå ut till sina intressenter på och där de sociala medierna även kan fungera som ett demokratiforum för 
stadens invånare om det sköts på rätt sätt.  
 
2.1 Forskning om städers varumärkesarbete och sociala medier 
För att en stad ska kunna ha möjligheten att bedriva samhällskommunikation med hjälp av 
sina sociala medier krävs ett gediget varumärkesarbete för att marknadsföra staden och 
fånga in invånare och andra intressenter för att aktivt kunna skapa en samhällsdebatt på 
Facebook. Genom att städerna väljer att lägga tid på att marknadsföra sig på sociala medier 
som till exempel Facebook så kan resultatet bli att fler invånare i staden följer och deltar i 
kommunikationen på de sociala medierna som den specifika staden innehar.  
I litteraturen inom ämnet går det att hitta flertalet likartade begrepp när det kommer till 
marknadsföring av städer. De två vanligaste begreppen är marketing och branding, dessa 
två skiljer sig dock åt. Inom city marketing fokuserar man på hela stadens profilering. Det 
är just profilen som är den viktigaste aspekten i city marketing. Branding är mer 
innehållsrikt än marketing. Inom marketing så marknadsför man oftast bara själva staden 
generellt men branding fokuserar även på invånarnas föreställningar om staden och hur 
den framställs. Med hjälp av begreppet branding så marknadsförs staden som helhet på ett 
djupare plan med hjälp av känslor och upplevelser för staden som varumärke.     
Med de sociala medierna som verktyg så har den traditionella marknadsföringen av staden 
kommit att ändrat karaktär.  
 
En polsk studie som har gjorts på detta är Communication of polish cities in social media skriven av 
Lukasz Sulkowski och Dominika Kaczorowska-Spychaiska. Artikeln behandlar hur    
de nya sociala medierna kräver nya redskap för att fånga in stadens intressenter och 
invånare. Tack vare de sociala medierna så har städerna möjlighet att nå ut till sina 
målgrupper på ett helt annat sätt än tidigare. Avhandlingen undersöker hur processen sker 
med hjälp av olika verktyg och kommunikation på polska städers sociala medier11. 
Undersökningen skedde med hjälp av en kvantitativ metod där frågeformulär fanns att 
besvara online och 120 polska städer var subjekt för undersökningen, varav 38 av dessa 
valde att svara. Resultaten av undersökningen visade att 36 av de 38 städerna som deltog 
använde sig av sociala medier. De sociala medierna används i samråd med städernas 
kommunikationsplaner. Det framkom även att den största anledningen till att de polska 
städerna väljer att använda sig av sociala medier i sitt kommunikationsarbete är för att 
bygga upp en positiv bild av staden, detta var huvudanledningen för 34 av de 38 städerna 
som deltog i undersökningen. Andra anledningar som kom upp var; att bygga långvariga 
relationer med medborgare, marknadsföra turistattraktioner, bygga upp en enhetlig bild av 
staden samt att få ner kostnaderna för marknadsföring genom att använda sociala medier. 

                                                
11	Communication	of	polish	cities	in	social	media,	s	39	
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Det populäraste nätverket för städerna var Facebook. Men Youtube fungerar även som en 
kommunikationskanal i de polska städerna då de väljer att publicera kortfilmer om stadens 
attraktioner för att locka till sig fler invånare och turister.  
Den svåraste utmaningen med sociala medier enligt städerna som deltog är att bygga upp 
läsarens intresse. Den genomgående åsikten bland städerna är ändå att sociala medier är ett 
starkt framtida fält där de kan nå ut med sitt budskap till både invånare, intressenter och 
turister.  
 
City Brand Building in Social Media(Official profile of Poznan on Facebook) skriven av Urszula Wich-
Szymezak är ytterligare en polsk studie som har gjorts inom ämnet varumärkesarbete för 
städer i sociala medier. Artikeln behandlar två olika områden inom varumärkesuppbyggnad, 
där den första fokuserar på att beskriva hur city branding går till och vilka trender som 
finns inom området. Där författaren ser staden som en produkt som behöver 
marknadsföras för att nå ut till sina invånare på sociala medier och för att främja en debatt i 
dessa kanaler. Det andra området behandlar hur staden ska framställa sig där författaren 
även utför en analys av Poznans Facebook. 
Att marknadsföra sitt varumärke på internet har blivit allt mer populärt, genom 
marknadsföringen på sociala medier så har marknadsföringsfältet ändrat sig. Ett varumärke 
ska stimulera, engagera och influera förutom de traditionella aspekterna. Författaren 
fokuserar på att undersöka hur städerna väljer att marknadsföra sitt varumärke online12. 
Städer är dock mer komplexa än bara en produkt, i studien beskrivs även vikten av en stads 
visuella identitet med loggor och design på hemsidan som viktigt. I avhandlingens 
slutsats så tas resultatet av undersökningen upp. Stadens Facebook tjänar främst som en 
informativ källa och inte lika mycket som ett medel för integration med stadens invånare. 
Webbredaktören som är ansvarig för sidan använder Facebook för att informera om 
kommande event och kommande investeringar i staden. I avhandlingen tas det även upp 
att medborgarnas kommentarer ofta blir ignorerade, detta kan ses som ett misstag då hela 
tanken med sociala medier är att det ska fungera som ett forum för diskussion två parter 
emellan. Poznans Facebook har även utsatts för otrevliga inlägg under åren och 
webbredaktörerna har därför beslutat att ta bort funktionen att alla kan publicera innehåll 
på sidan, vilket inte är den bästa lösningen. Avslutningsvis så konstaterar författaren att den 
ansvariga för sidan borde ägna sig åt statistiska analyser och fundera över nya element för 
att stärka interaktionen med medborgarna. 
 
2.2 Utmaningar inom området 
En artikel som tar fäste på utmaningar som kan dyka upp i en stads varumärkesarbete är 
Challenges of city branding: A comparative study of 10 European cities skriven av Teemu Moilanen. 
Artikeln tar fäste på de utmaningar som finns för personer verksamma inom 
varumärkesarbete för städer. Undersökningen har gjorts på tio städer och 17 intervjuer har 
utförts. I dagens globaliserade värld så får varje stad kämpa mot andra städer för att fånga 
upp konsumenter, turister, uppmärksamhet och investeringar. Sen cirka tjugo år tillbaka så 
har städerna jobbat med sitt varumärke och avhandlingen fungerar som en är en 
jämförande studie. Studien fokuserar på planeringsprocessen, implementeringsprocessen, 
och olika utmaningar i processen. Undersökningen fokuserar på vilka problem som kan 
uppstå inom marknadsföringsarbetet av städer, i undersökningens resultat finner man att 
29 teman hittades som kategoriserades in i 9 kategorier. Den största utmaningen som 
hittades var att för mycket intressenter fanns med olika viljor, något som även var relevant 
var att dessa intressenter inte hade förståelse och kunskap för arbetet med city branding. 
Många intressenter såg branding som reklam vilket inte är att likställa13.  
                                                
12	City	Brand	Building	in	Social	Media(Official	profile	of	Poznan	on	Facebook),	s	167	
13	Challenges	of	city	branding:	A	comparative	study	of	10	European	cities,	s	216	
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2.3 Sociala medier i det strategiska kommunikationsarbetet 
En stor utmaning för städer är att integrera de sociala medierna i det vardagliga 
kommunikationsarbetet. Med faktorer som till exempel resurser så måste städerna ta 
hänsyn till vilken budget som finns för arbetet med dessa. Det går även att se att det 
föreligger stora skillnader i hur många tjänster som det finns utrymme för i varje stad där 
de anställda har som uppgift att sköta stadens sociala medier.  
 
I studien Social media in smart cities: an exploratory research in mexican municipalities skriven av 
Rodrigo Sandoval-Almazan, David Valle Cruz och Juan Carlos Nunez Armas behandlas hur 
mexikanska städer väljer att använda sig av sociala medier i sitt varumärkesarbete.  
Syften med studien var att undersöka åtta kommunernas mål med sociala medier samt hur 
de valt att arbeta med dessa14. Detta utfördes med hjälp av en mix av både en kvantitativ 
metod samt en kvalitativ metod där både datainsamling och intervjuer användes. 
Författarna till avhandlingen kom fram till att de flesta kommunerna använder sig av dessa 
redskap utan att ha en strategi eller en plan för att bli en ”smart stad”. Att ha i beaktning är 
att internetanvändandet har ökat i väldigt snabb takt i Mexiko. Avhandlingens resultat 
baseras på fyra olika delar; information, frågor och diskussionsforum för medborgare, 
integration och samarbete. Informationen i städerna som deltar i undersökningen sker via 
deras Facebook och Twitterkonton, här används plattformarna för att placera frågor som 
rör medborgarna. Plattformarna tillhandahåller viktig samhällsinformation där ett exempel 
var information om en vattenläcka som berörde allmänheten.  De sociala medierna 
fungerar även som ett forum för frågor och diskussion för medborgarna där dessa har 
möjlighet att be om hjälp, diskutera samt ställa sina frågor. Integrationen var även en viktig 
del i resultatet där det gick det att se att Youtube var en bra källa för integration. Med hjälp 
av denna kanalen så kunde de olika kommunerna lägga upp bland annat möten från 
kommunstyrelsen som invånarna kunde ta del av. Den sista delen i avhandlingen utmärktes 
av samarbete, där det gick att se samarbetet fungerar som en växande trend mellan 
medborgare och offentliga tjänstemän. Ett exempel på detta som tas upp i avhandlingen 
var ett större kulturevent där medborgarna och de offentliga tjänstemännen kunde föra en 
dialog med hjälp av de sociala medierna. Författarna menar avslutningsvis på att det finns 
många aspekter kvar att ta hänsyn till för att hjälpa kommunerna att bli smarta städer och 
förbättra sina relationer med stadens invånare. 
 
I nästkommande kapitel behandlas studiens teorier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14	Social	media	in	smart	cities:	an	exploratory	research	in	mexican	municipalities,	s	
2366	
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3 
TEORI 

3 Teori 
I detta kapitel presenteras de två teorierna som har använts i undersökningen. Där den första benämns; 
two way assymetric PR och den andra behandlar demokratiaspekten på de sociala medierna. Teorierna är 
av relevans för studien då PR modellen förklarar hur kommunikationen bedrivs med förhoppningen att de 
sociala medierna ska kunna fungera som arenor för kommunikation mellan kommun och 
kommuninvånare. Demokratiaspekten fokuserar på om alla får delta på de sociala medierna eller om 
klyfta mellan medborgarna blir för stor. Med hjälp av teorierna skapas det en förståelse för hur 
samhällskommunikation kan bedrivas.  
 
3.1 Kommuninvånarnas mediedeltagande och demokrati 
Demokratiaspekten på de sociala medierna och då främst på Facebook har varit intressant 
att undersöka i min studie för att få en djupare insikt i hur samhällskommunikationen 
fungerar. Där ett av undersökningsområdena har berört om alla verkligen får vara med och 
delta i diskussionerna på Facebook. Kommunernas tanke med sociala medier är att de ska 
fungera som en deltagararena för alla invånare i staden, i studien har bland annat kön som 
variabel undersökts som senare kommer redovisas i resultatdelen. Hur invånarna har valt 
att delta i diskussionen baseras även på antal gilla markeringar, delade inlägg och 
kommentarer där de olika kommunerna har jämförts.    
 
Sociala medier är spridningsbara medier, de som konsumerar dessa är även med och 
sprider samt skapar innehåll15 och spelar därmed en stor roll för kommunerna och deras 
kommunikation. Med IT finns möjligheten att förbättra demokratin eftersom nätet ger 
människor mer information och kontaktytor med politiker. Den politiska 
kommunikationen som förs inom digitala medier ska öppna upp för 
informationsförmedling, opinionsbildning och diskussion med avsikten att politiska beslut 
ska informeras om till kommuninvånarna16. Den representativa demokratin förutsätter en 
fungerande dialog, de förtroendevalda i kommunerna behöver vara lyhörda för 
kommuninvånarnas åsikter och förväntningar. Men de behöver även kunna besitta 
förmågan att övertyga kommuninvånarna och förankra sina åsikter hos dessa. De flesta 
kommuninvånare besitter inte några egna erfarenheter av eller har större kunskaper om 
politiskt arbete därför ställs det stora krav på att kommunerna informerar om detta, en 
utmärkt kanal för kunskapsöverföring skulle kunna vara kommunens sociala medier där en 
stor målgrupp kan nås samtidigt. Den samtida demokratin kräver en fungerande 
kommunikation, politikerna i kommunen och kommuninvånarna måste ha en arena att 
utbyta sina tankar på, där internet kan fungera som en sådan som komplement till de 
traditionella medierna som finns.   
 
Undersökningsobjekten för studien har varit fem olika kommuner, när det gäller offentlig 
verksamhet så är de olika förvaltningarna på en kommun indelade i verksamhetsformer. 
Där en av dessa verksamhetsformer är information och rådgivning. Information och 

                                                
15	Social	Media	a	critical	introduction,	s	54	
16	IT	och	demokrati,	s	13	
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rådgivning kan riktas till olika typer av mottagare till exempel; företag, 
intresseorganisationer och privatpersoner.  
I detta fall har privatpersoner legat i fokus för min analys då jag har valt att undersöka hur 
medborgarrelationerna, medborgarkontakterna och demokratiaspekten ser ut mellan 
kommunen och invånarna i staden. I offentlig kommunikation går det att skilja på tre olika 
typer av information17. Tillfällig information kan ses som en engångsföreteelse, i 
kommunernas fall kan detta innebära till exempel en årlig undersökning. Med hjälp av 
enstaka och kortvariga insatser informeras kommuninvånarna.  
Kommuner ger även ut en rutinmässig information, det kan röra sig om återkommande 
insatser där kommunen en eller flera gånger per år tillhandahåller invånarna med en eller 
samma information. Rutinmässiga påminnelser till invånarna i staden som till exempel; 
eldningsförbud, påminnelse om att lämna in deklarationen och olika öppettider för 
kommunfunktioner kan det informeras om. Det händer även att informationen endast är 
upprepande för de anställda på kommunen som jobbar med att få ut informationen och 
inte för invånarna. Ett fall kan vara information för nyinflyttade, där informationen är 
upprepande för de anställda men ny för de som precis flyttat till staden. 
 
Förutom den rutinmässiga informationen och den tillfälliga informationen så finns 
informationskampanjer. Här rör det sig om informationskampanjer som oftast är 
engångsföreteelser. Till skillnad från den andra kommunikationen så pågår dessa kampanjer 
under en längre tid.  
Gemensamt för alla dessa tre typer av information är att de skulle kunna digitaliseras och 
informationen skulle kunna spridas på kommunernas sociala medier. Fördelar med detta är 
att resurserna i form av personalkostnader kan reduceras och även att tidsåtgången kan 
minimaliseras. Istället för att ha fysiska möten så finns nu chansen att ha virtuella möten i 
form av inlägg där både informationskampanjer kan bedrivas på kommunernas sociala 
medier, men även där information riktat till nyinflyttade kan publiceras istället för att ha 
tidskrävande informationsträffar.  
Informationsspridningen kan äga rum på flertalet olika vis. Den kan delvis ske i mötet 
mellan medarbetaren på kommunikationsavdelningen och den enskilda invånaren i staden. 
Förutom detta så vill kommunen sprida information till en större mängd med invånare och 
då kan sociala medier i detta fallet Facebook utgöra en utmärkt kanal för detta ändamål.  
 
Med den nya tekniken har det kommit flera fördelar inom samhällskommunikation under 
årens gång, där sociala medier utgör en stor del. En negativ aspekt är dock att alla invånare 
i en stad inte har samma förutsättningar till att delta i samhällskommunikationen på 
kommunernas sociala medier. Hinder som finns kan till exempel vara; brist på teknisk 
utrustning, okunskap när det gäller användning av sociala medier eller ett ointresse för 
detta.  
Användningen av sociala medier har ökat markant genom åren. År 2009 använde sig 26 
procent av Sveriges befolkning av sociala medier dagligen. Den siffran har stigit till 59 
procent år 2015, undersökningen gjordes på medborgare mellan 9 och 79 år av 
Nordicom18.  
De resursstarka grupperna i respektive kommun har därmed fått ytterligare en arena för 
opinionsbildning och detta kan öka klyftorna till mer resurssvaga invånare i kommunen. 
Har en invånare varken en dator eller en smart telefon så blir det svårt att delta i de sociala 

                                                
17	Demokrati	och	byråkrati,	s	104	
18	http://nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-
dokument/Mediebarometern/Mbar_Tema_rap/mediebarometern_2015_-
_forsta_resultaten_meg.pdf	,	s	4	
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medierna och chansen att göra sin röst hörd på ett digitalt vis försvinner likaså som 
demokratiaspekten inte tas tillvara på fullt ut.    
 
3.2 Two-way asymmetric PR 
Kommuners sociala medier kan vara en renodlad informationskanal, men fungerar i bästa 
fall som en mötesplats för invånare och kommunen där viktiga samtal kan äga rum. Detta 
har varit ett av de större undersökningsområdena för min studie där jag har studerat om 
intervjupersonernas önskan och tro om en mötesplats stämmer överens med verkligheten 
eller om deras sociala medier endast är rena informationskällor.  
Modellen two-way asymmetric PR hjälper till att skapa förståelse för hur kommunikationen 
mellan en kommun och invånarna i kommunen fungerar. Kommuner blir allt mer benägna 
att bedriva delar av sin kommunikation digitalt då det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta 
på vilket har framgått i mina intervjuer med de anställda på kommunerna som har 
undersökts.  
 
Modellen introducerar tanken om feedback eller tvåstegskommunikation som det även 
kallas19. Till skillnad från tidigare kommunikationsmodeller så fokuserar den här modellen 
på att förändra mottagarnas attityder och beteenden. Kommunikationen som bedrivs kan 
ses som övertalande där fokus ligger på att ändra mottagarens tankesätt. I övertalande 
kommunikation gäller det att sändaren har förståelse för attityderna och beteendena som 
finns hos mottagarna, där planering och efterforskning blir centralt för den här typen av 
public relations arbete.  
En pionjär inom detta område var Edward Bernays som tillsammans med Ivy Lee anses 
vara grundaren av området Public relations20. Han försökte manipulera allmänheten genom 
att rikta in sig till deras undermedvetna. Debatten mellan propaganda, övertalning och 
public relations är ständigt aktuell, där vissa förnekar och andra anser att public relations 
bara är propaganda i dold form.  
 
Själva kommunikationsmodellen i two-way asymmetric PR bygger på tre olika 
komponenter, där den första är själva källan. Källan i den här studien blir kommunen, då 
det är just kommunerna som sänder ut information och bedriver kommunikation. Den 
andra komponenten är avkodaren som utgörs av invånarna i kommunen som även kallas 
för mottagare, då dessa tar emot informationen som sker. Den tredje delen i two-way 
asymmetric modellen är feedback. Feedbacken skulle kunna utgöras av kommentarer, 
gillamarkeringar och delningar av kommunernas inlägg på Facebook. Feedback kan även 
utgöras av svar på invånarnas kommentarer från de anställda på kommunen. 
Med hjälp av modellen går det att förstå hur medborgarkommunikationen sker på de 
digitala medierna och då främst på Facebook.  
Vilka förhoppningar respektive kommun har på dessa digitala kanaler och hur glappet 
emellan ser ut är även viktigt att undersöka för att förstå hur kommunikationen bedrivs.  
 
 
 
 
 

                                                
19	The	public	relations	handbook,	s	35	
20	Ibid,	s	35	
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3.2.1 Digital divide 
Användargenererat innehåll kan ha en demokratisk kapacitet om det används på rätt sätt. 
Kommunernas Facebook sidor kan ses som lättåtkomliga arenor där varje enskild invånare 
har möjlighet att framföra sin åsikt och föra en dialog med de kommunanställda och i bästa 
fall med politikerna. Men det finns fortfarande stora skillnader i den digitala tekniken. 
Främst går detta att se ur ett mer globalt perspektiv om en jämförelse av länder sker, men 
det går även att se i Sverige då klyftan snarare ligger mellan gammal och ung i 
digitaliseringens allt mer utbredda värld21.   
Detta kallas för digital klyfta inom forskningen och innebär att vissa grupper ökar sitt 
samhälleliga inflytande på bekostnad av andra.  
 
Tanken att alla invånare ska ha möjlighet att delta i diskussionen på sociala medier är god 
men så ser dessvärre inte verkligheten ut. Ämnet blev intressant på 1990-talet då datorerna 
började ta över mer av vår fritid i hemmen. Här fokuserades det på glappet mellan de som 
hade tillgång till den nya tekniken och de som inte hade tillgång till det. I början av tidseran 
med digitala medier analyserades aspekter som; demografi, ras, kön, utbildningsnivå och 
geografi. Just nu så fokuseras det mest på hur användandet sker och det förutsätts nästan 
att alla i det moderna samhället har tillgång till tekniken, vilket inte alltid är fallet. Några 
andra undersökningsområden som ligger till grund för en analys på en mer generell nivå är; 
användarvänlighet och glapp i kunskapsnivån22. Det som har kommit att bli mer intressant 
att undersöka är begreppen ”hur” och ”varför” snarare än ”om” och ”hur” mycket som 
ofta analyserades i början av digitaliseringen i samhället.  
 
3.3 Sammanfattning 
Alla kommuner i undersökningen använder sig av sociala medier och då främst av 
Facebook i varierande utsträckning. För att förstå hur dessa kommuner tänker så har teorin 
om two-way assymetric och demokratiaspekten i de sociala medierna varit till stor hjälp. 
Detta leder oss in på nästa kapitel där min metod, empiri och mitt tillvägagångssätt 
presenteras.  

                                                
21	Påväg	mot	medievärlden	2020,	s	305	
22	Journal	of	Broadcasting	and	Electronical	Media/September	2015	,	s	418	
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Figur 2 - 2-way-asymmetric modellen 
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4 

EMPIRI OCH METOD 
4 Empiri och metod 
I följande kapitel presenteras undersökningens empiri, metod och tillvägagångssätt, där valet av metod och 
studiens avgränsningar behandlas. Det empiriska materialet och kodschemat som har använts redogörs 
även för i detta kapitel.  
 
4.1 Val av metod och genomförande av studien 
I studien används en kvantitativ metod samt en kvalitativ metod. Att undersöka 
kommuners sociala medier har varit min grundtanke och efter själva området valts ut så 
gjordes mina avgränsningar i form av att endast Facebook skulle undersökas och även 
under vilken specifik tidsperiod detta skulle ske. Jag fortsatte med att välja ut fem 
kommuner som skulle fungera som undersökningsobjekt för min studie och valet föll på 
fem kommuner av varierande storlek som alla hade gemensamt att de ligger i Kalmar län. 
Ett undersökningsarbete av respektive kommuns Facebook sida genomfördes för att se om 
det fanns något material att undersöka överhuvudtaget under studiens utvalda 
undersökningsperiod. En granskning av varje kommun och om det fanns någon 
kommunikationsavdelning och vilka roller som fanns där skedde även för att se om det 
skulle vara möjligt att genomföra mina intervjuer. Efter att mitt undersökningsarbete var 
avklarat och jag insåg att det skulle gå att använda de fem utvalda kommunerna så 
bestämde jag mig att slutgiltigt ha dessa som undersökningsobjekt.  
  
För att kunna besvara min problemformulering ” Vad utmärker kommunikationen mellan 
kommunerna och dess invånare på det sociala mediet Facebook i 187 analyserade 
Facebookinlägg skrivna av kommunerna? valde jag att använda mig av en kvantitativ 
innehållsanalys där fem utvalda kommuners Facebook flöden analyserades med hjälp av ett 
kodschema under perioden 1 februari 2016 till den 31 mars 2016. Där alla Facebook inlägg 
under den utvalda perioden var objekt för min undersökning. I den kvantitativa 
innehållsanalysen har jag valt att arbeta med variabler, där frågor har ställts till mitt innehåll 
i form av kodschemat jag skapade. Där variablerna har valts ut för att ge mig svar på 
huvudfrågan i studien och dess underfrågor.  
 
Förutom den kvantitativa metoden använde jag mig även av en kvalitativ metod  i form av 
expertintervjuer för att förstå hur samhällskommunikation fungerar på ett djupare plan 
samt för att få förståelse för hur kommunerna rent praktiskt och strategiskt väljer att arbeta 
med sina sociala medier. I majoriteten av fallen arbetar intervjupersonerna som deltagit i 
undersökningen på en kommunikationsavdelning av något slag. Befattningar som kan 
innehas av dessa intervjuobjekt är till exempel; kommunikatör, informatör och 
kommunikationschef.  
Intervjumaterialet har varit till stor hjälp för att få klarhet i och analysera vilken betydelse 
sociala medier får i kommunernas strategiska kommunikationsarbete, vilket föreföll objekt 
för undersökning enligt studiens syfte. Personliga intervjuer kan utföras på olika sätt, där 
jag valde att använda mig av ett antal frågor efter en standardiserad mall23 i form av en 
intervjumall som jag skapat för att få svar på de frågor som fanns. Jag valde att dela in 
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intervjuguiden i tre delar; resurs och organisation, där tanken var att ta reda på om det 
fanns någon kommunikationsavdelning på kommunen och hur resurserna såg ut för detta i 
form av medarbetare och budget för kommunikationsavdelningen.  
Den andra delen i intervjuguiden var; det strategiska arbetet. Här ville jag bland annat se 
vilka sociala medier som de har i nuläget, hur det strategiska tänket gällande detta ser ut, 
varför de väljer att använda sig av sociala medier, vilka intressenter och målgrupper de har 
samt hur kommunen ser på framtiden inom sociala medier.  
Den tredje delen var; det praktiska arbetet. I den sista delen i intervjuguiden ville jag bland 
annat få svar på hur kommunerna rent praktiskt väljer att arbeta med sociala medier, om 
det finns någon kommunikationsplan eller policy för sociala medier i nuläget, hur arbetet 
med de sociala medierna har förändrats över åren, vilken typ av information som de anser 
är viktig att få ut på sociala medier, om de använder sociala medier som kris redskap samt 
vilka för- och nackdelar det finns med sociala medier.  
 
Att jag valde att ta hjälp av intervjuer förutom min kvantitativa innehållsanalys baserades på 
att jag ville ha kommunernas syn på hur samhällskommunikationen fungerar. Jag ville även 
ha reda på hur varje kommun arbetar med kommunikation och sociala medier rent 
praktiskt men även hur det sker på en strategisk nivå. Med hjälp av materialet underlättar 
det förståelsen för hur utfallet i min kvantitativa studie ser ut samt hur kommunerna 
arbetar i nuläget och hur de ser på framtiden inom sociala medier. Jag har genomfört fem 
intervjuer via mejl, då tiden var knapp och intervjupersonerna var upptagna. Det fungerade 
bra och jag fick svar på alla frågor som ställdes i intervjuguiden. I intervjumaterialet har 
skillnader och likheter mellan kommunerna kunnat urskönjas. Med hjälp av tematisering, 
planering och urval kunde intervjuerna genomföras och resultaten i studien gick senare att 
analysera med hjälp av detta24.  
 
4.2 Materialval och urval 
Empirin som har använts i min studie består av analysmaterial från fem utvalda 
kommuners Facebooksidor där 187 inlägg har legat till grund för min analys. Valet av 
kommuner föll på Kalmar kommun, Västervik kommun, Oskarshamn kommun, 
Emmaboda kommun och Torsås kommun då alla fem ligger i Kalmar län och jag valde ut 
dessa fem för att de ligger geografiskt nära varandra och fann dessa intressanta att 
undersöka närmare. Valet att att välja fem kommuner av varierande storlek där den större 
kommunen representerades av Kalmar kommun, de två mellanstora kommunerna 
representerades av Västervik kommun och Oskarshamn kommun och de två mindre 
kommunerna representerades av Torsås kommun och Emmaboda kommun gjordes då jag 
ville undersöka om en större kommun väljer att arbeta med sociala medier på samma sätt 
som en mindre samt att jag ville göra jämförelser kommunerna emellan.  
Valet att analysera just Facebook och ingen annan social mediekanal gjordes som 
avgränsning efter att jag undersökt om alla fem kommuner hade Facebookkonton 
tillgängliga och för att just Facebook ofta ses som det vanligaste mediet som de flesta 
använder sig av eller har en koppling till.  
 
I en kvantativ innehållsanalys är det viktigt att frågeställningarna är omvandlade till mätbara 
variabler med andra ord de frågor som riktas till innehållet. Innehållet systematiseras för att 
bli till en förenklad modell. De olika variablerna som används i ett kodschema fungerar 
som verktyg för att kategorisera innehållet. Det är även viktigt att tänka igenom sina 
svarsalternativ som även kallas variabelvärden som används att definiera sina variabler 
utifrån.  
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Förutom dessa inlägg användes även intervjumaterial som empiri i min analys. Fem 
intervjuer med personal på de fem utvalda kommunernas kommunikationsavdelningar 
utfördes och svaren på intervjufrågorna har använts som underlag i min analys. 
 
4.3 Tillvägagångssätt  
I den kvantitativa innehållsanalysen följs oftast ett antal delmoment25 som jag har valt att 
använda mig av i min undersökning. Till att börja med så definierades forskningsproblemet 
där valet föll på att analysera kommunikationen mellan medborgare och fem utvalda 
kommuner i Kalmar län. Ett urval skedde där en avgränsning sattes i form av att endast 
analysera kommunernas Facebook istället för alla deras sociala mediekanaler på grund av 
tidsaspekten. En tidsperiod på två månader valdes ut där alla inlägg på respektive sida varje 
dag under denna period var objekt för min analys. Efter en genomgång av vad som skulle 
ligga till grund för undersökningen så konstruerades variabler och variabelvärden. Ett 
kodschema togs fram som hjälpmedel för att genomföra analysen av respektive kommuns 
Facebookflöde, där variablerna strukturerades upp i en lämplig ordning. Till en början så 
testkodades ett antal inlägg för att se om kodschemat fungerade. Efter vissa ändringar i 
dokumentet så kunde kodningen av inläggen börja på riktigt.   
I den kvalitativa metoden där intervjuer har använts som analysmaterial valdes fem 
intervjupersoner på de fem utvalda kommunerna ut, där en medarbetare från varje 
kommunikationsavdelning och kommun deltog. Där samma frågor ställdes till alla personer 
som intervjuades. Efter varje intervju så bearbetades materialet och analyserades för att 
senare beskrivas i resultatdelen.   
 
4.4 Metodologisk diskussion 
Något att ha i beaktning är att samma vetenskapliga studie ska kunna utföras av en annan 
person med samma resultat som ens eget som följd. Undersökningen ska även gå att 
generalisera. Genom att redovisa de olika stegen från början till slut i min undersökning 
och genom att bifoga mina dokument i form av mitt kodschema och min intervjuguide så 
kan detta genomföras.  
Valet av metod kan även diskuteras. Med tidsaspekten som fanns så försökte jag att göra en 
kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie för att få fram ett så bra slutresultat som 
möjligt. Om det hade funnits mer tid att tillgå så hade jag valt att intervjua politiker 
förutom de anställda på kommunen, för att få deras syn på hur de tänker angående 
medborgarkommunikation i sociala medier.  
Valet av empiri går även att ifrågasätta då alla kommuner i Sverige hade kunnat bli objekt 
för min analys. Jag valde dock att fokusera på fem kommuner av varierande storlek för att 
kunna göra jämförelser, för att kunna se mönster och för att avgöra om storleken på 
kommunen och omfattningen av deras resurser spelar någon roll för det dagliga 
kommunikationsarbetet. Att fem kommuner i Kalmar län valdes ut beror på min koppling 
till platsen rent geografiskt och att jag fann det intressant att undersöka kommuner i mitt 
närområde. Ytterligare en orsak var att avståndet till mina intervjuobjekt var korta och 
lättåtkomliga som kom att bli en fördel för mig själv, med tanke på tidsaspekten så var 
detta även viktigt för mig.  
 
I kapitlet som följer kommer studiens resultat att redovisas och analyseras med hjälp av min kvantitativa 
innehållsanalys samt mitt intervjumaterial.  
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5 
RESULTAT OCH ANALYS 

5 Reslutat och analys 
I detta kapitel tas Sveriges kommuner och landstings årliga undersökning upp där alla kommuner i Sverige 
bedöms enligt olika kriterier. Mina resultat från den kvantitativa studien behandlas även, likaså 
kommunernas samlade kommunikationsarbete som har undersökts i den kvalitativa delen av 
undersökningen.  
 
5.1 Resultat från den kvantitativa studien 
Jag har valt att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys som metod samt en kvalitativ 
metod i form av expertintervjuer i min studie. I den kvantitativa metoden använde jag mig 
av ett kodschema som skapats där inläggen på respektive kommuns Facebook sida 
analyserades med hjälp av detta dokument. Resultatet av denna kodning redovisas för i 
följande stycke.  
 
5.1.1 Undersökningens kodade inlägg 

 
Figur 3 - Antal kodade inlägg på Facebook 

De fem kommunerna som legat till grund för min undersökning är Kalmar kommun, 
Västervik kommun, Oskarshamn kommun, Emmaboda kommun och Torsås kommun. 
Där Kalmar kommun är den största kommunen, Västervik och Oskarshamn är mellanstora 
kommuner och Torsås och Emmaboda är de mindre kommunerna.  
Enligt SKL så hade 215 kommuner en Facebooksida år 2015, deltagandet och antalet 
följare fortsätter att öka stadigt under 201626.  
I diagrammet går det att utläsa att Kalmar kommun som är den största kommunen har lagt 
upp flest inlägg på sin Facebook sida under min undersökningsperiod. Detta skulle kunna 
bero på att de har mest resurser både när det gäller antal medarbetare på kommunens 
kommunikationsavdelning samt att de har den största budgeten för detta av de fem 
undersökta kommunerna.  

                                                
26	http://skl.se/tjanster/press/socialamedier.2043.html	
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Enligt intervjupersonerna på de mindre kommunerna så räcker inte tiden alltid till för 
denna typ av arbete och blir dessvärre bortprioriterad till följd av mer relevanta 
arbetsuppgifter som måste gå före då resurserna inte räcker till. Att de mindre 
kommunerna inte är lika aktiva på Facebook skulle även kunna vara ett fall av okunskap 
om ämnet och att rätt resurser i form av anställda inom fältet saknas. Västerviks kommun 
har till exempel en delad avdelning där HR samarbetar med kommunikationsavdelningen 
och är på jakt efter en strategisk kommunikatör då ingen sådan finns för tillfället. Här går 
det att se att vissa tjänster slagits samman och de anställda har delade titlar och arbetar inte 
endast med kommunikation. Här finns ingen utsatt plan för hur man ska jobba med sociala 
medier utan det som hinns med läggs upp.  
 
 

”Ja, vi har en kommunikationsavdelning. Vi är organiserade tillsammans med HR i en HR och 
kommunikationsavdelning. Vi är 2,5 kommunikatörer på vår avdelning och vår chef är både HR- och 
kommunikationschef. Vi håller också på att rekrytera en integrationskommunikatör under ett år. Vi 

planerar också att rekrytera en strategisk kommunikatör på heltid.” 
- Kommuninformatör på Västerviks kommun 

 
Majoriteten av de fem kommunerna har dock utsett personer som får skriva på de sociala 
medierna för kommunens räkning, på liknande sätt som man utser skribenter på hemsidor. 
Detta skapar enkelhet i det dagliga arbetet då alla på kommunen vet vem som är ansvarig 
för de sociala medierna. På kommunen så använder den ansvarige sociala medier som 
anställd och inte som privatperson då den representerar den specifika kommunen och dess 
åsikter.  
Kommunerna i undersökningen har en förteckning på deras egen webbplats över externa 
webbplatser som till exempel Facebook som kommunen är aktiv på. Det underlättar för 
invånaren om den slussas vidare till kommunens sociala medier via en länk på webbsidan 
som är direktkopplad till dessa och slipper därmed leta rätt på de sociala medierna själv.  
 
5.1.2 Antal gillare på de fem kommunernas Facebooksidor 
De fem kommunerna som ingår i studien har alla ett varierade antal kommuninvånare. 
Kalmar har 65 704 invånare27, Kalmar kommuns befolkning har vuxit under flera år. Under 
2015 ökade Kalmar kommun med 1028 invånare vilket är en rekordhög siffra för staden. I 
Västervik kommun bor det 36 049 invånare och under 2015 ökade antalet med 129 
personer28.  I Oskarshamn bor det 26 300 i kommunen29. En av de mindre kommunerna i 
undersökningen är Emmaboda kommun med sina 9000 invånare30. Torsås kommun är den 
minsta kommunen i undersökningen med sina 6 925 invånare31. 

                                                
27	
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Tabeller/B
efolkning%20i%20Kalmar%20kommun_2015.pdf	
28	https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/	
29	http://www.oskarshamn.com/SE/Flytta-till-Oskarshamn/Om-Oskarshamn.aspx	
30	http://www.emmaboda.se/lattlast/For-invanare-LL/	
31	http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Statistik.aspx	
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Figur 4 - Andel gillare på kommunernas Facebooksidor 

 
5 970 personer av Kalmars 65 704 invånare gillar dess facebooksida, 2 232 av Västerviks 36 
049 invånare, 1376 av Oskarshamns 26 300 invånare, 1745 av Emmabodas 9000 invånare 
samt 881 av Torsås 6925 invånare. Dessa siffror är intressanta i den bemärkelsen att det är 
lättare att se hur många fysiska personer som verkligen gillar en kommuns Facebooksida i 
förhållande till invånarantal då kommunerna skiljer i storlek. Detta kan även visa på att i de 
kommuner som har många följare, vill kommuninvånarna följa med i vad som sker i 
kommunen vilket även kan kopplas till active citizenship att invånaren ställer upp på 
samhället i stort.  
 
I Emmaboda kommun gillar flest andel av kommuninvånarna kommunens Facebooksida. 
Emmaboda kommun har även mest aktiva användare då kommunens inlägg får i 81 
procent av fallen minst tio gillamarkeringar. I 69 procent av fallen delas även inläggen, 
vilket är en hög siffra.  
 
Det är intressant att en av de minsta kommunerna har så pass mycket följare. Detta skulle 
kunna bero på stoltheten i kommunen, att man känner sig nöjd med att vara bosatt i 
kommunen och vill vara delaktig i det som händer på platsen samt följa detta via de sociala 
medierna. I kommunen finns även flertalet industrier och många av de bosatta på orten 
arbetar antingen inom industrin eller inom omsorgen i den kommun de är bosatta i. Här 
har även Emmaboda kommuns kommunikatör kommit att bli en ambassadör för orten då 
det endast finns en tjänst på kommunen som arbetar med kommunikation och den 
personen har även helhetsansvar för den externa och interna kommunikationen samt för all 
publicering på de kommunens sociala medier. Kommunikatörens journalistbakgrund skulle 
även kunna spela in då denne ser detta som en självklarhet att jobba med att föra ut 
kommunens budskap och vad som händer med både text och bild för att fånga in fler 
följare enligt intervjusvaren.  
 
Vidare är Emmaboda kommun den kommunen med mest inlägg av positiv karaktär, vilket 
även kan förklara att kommunen får mer gillamarkeringar än övriga kommuner.  
I Västervik gäller det motsatta mot Emmaboda, enbart fem procent av kommunens 
invånare gillar deras Facebooksida och de som trots allt gillar den är dessvärre inte särskilt 
aktiva.  
Endast 52 procent av inläggen får mer än tio gillamarkeringar och bara 29 procent av 
inläggen blir delade (Se bilaga b). 
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Något som är av yttersta vikt för kommunerna är att de jobbar med sitt varumärke och 
marknadsför staden på ett bra sätt för att få fler gillare av sin Facebooksida. För att en stad 
ska kunna ha möjligheten att bedriva samhällskommunikation med hjälp av sina sociala 
medier krävs ett gediget varumärkesarbete för att marknadsföra staden och fånga in 
invånare och andra intressenter för att därmed aktivt kunna skapa en samhällsdebatt på 
Facebook. Detta ses även som viktigt inom tidigare forskning, artikeln Communication of 
polish cities in social media behandlar hur de nya sociala medierna kräver nya redskap för att 
fånga in stadens intressenter och invånare. Tack vare de sociala medierna så har städerna 
möjlighet att nå ut till sina målgrupper på ett helt annat sätt än tidigare32. 
 
5.1.3 Innehåll i kommunernas Facebookflöden 
Under studiens undersökningsperiod analyserades 187 inlägg på de fem kommunernas 
Facebooksidor. Där det går att utläsa att kommunerna skiljer sig mycket åt när det gäller 
vad de lägger upp och hur de väljer att använda Facebook. Vad de fem kommunerna 
publicerar kan ses i tabellen som följer: 
 

Inläggets huvudsakliga 
ämne eller tema 

Kalmar Västervik Oskarshamn Emmaboda Torsås 

Öppettider till 
kommunfunktioner 4% (2) 10% (2) 10% (4) 3% (1) 2% (1) 
Ny medarbetare inom 
kommunen 0% (0) 0% (0) 2% (1) 0% (0) 5% (2) 
Nyhet som berör det dagliga 
arbetet i kommunen 16% (8) 0% (0) 2% (1) 3% (1) 0% (0) 
Nyheter på regional nivå 
som berör kommunen och 
dess invånare 6% (3) 33% (7) 12% (5) 19% (6) 22% (9) 
Nya byggnationer 10% (5) 5% (1) 7% (3) 6% (2) 12% (5) 
Nyetableringar av företag 
inom kommunen 2% (1) 0% (0) 2% (1) 0% (0) 0% (0) 
Evenemang 32% (16) 14% (3) 20% (8) 25% (8) 27% (11) 
Möten/agenda  0% (0) 10% (2) 2% (1) 6% (2) 7% (3) 
Förändringar i kommunen 2% (1) 0% (0) 15% (6) 0% (0) 0% (0) 
Beslut  0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 2% (1) 
Intervju med medarbetare 
inom kommunen 8% (4) 19% (4) 2% (1) 13% (4) 2% (1) 
Intervju med invånare i 
kommunen 0% (0) 0% (0) 0% (0) 16% (5) 7% (3) 
Reportage med flertalet 
invånare i kommunen 0% (0) 5% (1) 17% (7) 9% (3) 10% (4) 
Rekryteringskanal för 
kommunen 20% (10) 5% (1) 7% (3) 0% (0) 2% (1) 
Totalt 100% (50) 100% (21) 100% (41) 100% (32) 100% (41) 

Tabell 1 - Inläggets huvudsakliga ämne eller tema 

Siffrorna i parantes representerar antalet inlägg i de akutella kategorierna. 
Västervik som har presterat sämst i undersökningen är också den kommunen med minst 
antal inlägg totalt. Trots att Kalmar är den största kommunen har de bara skrivit nio mer 
inlägg under undersökningsperioden än den minsta kommunen Torsås. Emmaboda som 
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har fått bra respons på sina inlägg är den kommun som har lagt upp näst minst antal inlägg 
efter Västervik. Frågan är om Emmaboda skulle dra fördel av att skriva mer inlägg eller är 
det kanske så att de får bra respons på sina inlägg just för att de skriver just få inlägg av hög 
kvalité.  
Den mest förekommande kategorin hos majoriteten av de fem kommunerna utgörs av 
evenemang och nyheter på regional nivå som berör kommunen och dess invånare.  
Det är endast i Västervik som kommunen inte har evenemang som den mest populära 
kategorin. De två minst populära kategorierna utgörs av; nyetableringar inom kommunen 
och beslut, som i detta fall representer politiska beslut som fattas i kommunen.  
 
Enligt intervjuerna med de anställda på kommunerna så vill majoriteten se Facebook som 
en källa till interaktion och för samhällsdebatt. Men när resultaten av vad som läggs upp på 
kommunernas sida skett så går det att utläsa att Facebook fungerar mer som än ren 
informationskanal än en integrationskanal. Ingen dialog finns mellan kommunen och 
invånaren och därmed uteblir även interaktionen.  
Politisk information har noll procent på samtliga kommuner i undersökningen, inga samtal 
som rör politik finns överhuvudtaget med på Facebooksidorna. Kommunerna väljer att ta 
upp mer lättsamma ämne än till exempel politik som kan klassas som ett ämne med mer 
tyngd i.  
 
Enligt mitt undersökningsarbete har jag dock sett att den politiska informationen i form av 
agendor och protokoll går att finna på respektive kommuns webbsida. Om politiker i 
kommunen vill länka från kommunens webbplats till exempelvis sin privata blogg eller sitt 
partis webbplats går det bra. Beslutet om detta ligger hos den som ansvarar för 
kommunens webbplats. Men det bör klart och tydligt framgå att åsikterna som framförs på 
till exempel bloggen inte är kommunens egna utan den enskilde politikerns. 
Ett drömscenario borde vara att politikerna har möjlighet att integrera med 
kommuninvånarna via de sociala medierna, men det är inget som någon av de undersökta 
kommunerna verkar ta tillvara på. Den naiva tron att Facebook ska lösa alla kommunernas 
kommunikationsaspekter finns dock närvarande, men som det syns i tabellen så är inte 
detta fallet. Den stora tilltron till de nya mediernas möjligheter är allt som oftast baserade 
på omöjliga och felaktiga hypoteser om människors beteenden33. 
Det stora glappet mellan verkligheten och önskan om hur det ska se ut från kommunerna 
blir tydligt. Kommunerna tar fokus på att Facebook erbjuder en möjlighet till interaktion 
och har många av gångerna den naiva tron att dessa kanaler sköter sig själva. Många har 
skaffat sociala medier för att det ligger i tiden, men kunskapen om de sociala medierna är 
oftast inte i alla fall fullt tillräcklig hos de som arbetar med det, då detta är en ständigt 
förnyande bransch.  
 
All kommunikation mellan människor är medierad i någon omfattning. För att det ska ske 
någon kommunikation så krävs det ett medium34. Det finns tre olika typer av medier; första 
graden där verbalt och icke-verbalt språk ingår, andra graden där tekniska medier finns och 
tredje graden som utgörs av de digitala medierna som kommunerna använder sig av för 
information i detta fall. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är funktionella 
medier för att sprida och ta tillvara på information.    
Sociala medier skapar nya möjligheter till kommunikation om de används på rätt sätt. De 
kan även skapa större möjligheter till deltagande, dialog, gemenskap och kopplingar mellan 
människor. Med hjälp av de sociala medierna kan kommunerna bjuda in till en dialog och 
lyssna till vilka åsikter kommuninvånarna har.  

                                                
33	Kommunikation	i	organisationer,	s	232	
34	Ibid,	s	161	
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5.1.4 Ämne och tema för respektive kommun 
Kalmar kommun är den kommun som väljer att fokusera minst på nyheter på regional 
nivå. Kalmar är den kommun som lägger upp flest evenemang på Facebook, detta kan bero 
på att det är den största kommunen i undersökningen och att de har mest evenemang att 
erbjuda sina invånare. Kommunen är de som mest utnyttjar Facebook som 
rekryteringskanal, övriga kommuner gör detta i allt mindre utsträckning. Den naturliga 
förklaringen till detta skulle kunna vara att de är mindre kommuner och därav har färre 
tjänster utannonserade. Kalmar är en av de kommuner som mest avviker från genomsnittet 
generellt.  
Västervik är den kommun som publicerar störst andel nyheter på regional nivå. Dock är 
kanske inte denna typen av nyheter särskilt intressant att dela och gilla för en 
kommuninvånare då det inte berör denne på samma sätt då inte den typen av nyhet 
härstammar från orten. Alla kommuner utom Västervik lägger upp inlägg i huvudsak om 
evenemang. Här är det största temat på inläggen nyheter på regional nivå som berör 
kommunen och dess invånare. Västervik är en av de kommuner som mest publicerat 
intervjuer med invånare i kommunen. Västervik kommun är en av de kommunerna som 
mest avviker från genomsnittet generellt.  
 
Oskarshamn är i princip den enda kommunen som berättar om förändringar i kommunen 
på sin Facebooksida.  De är även den kommunen med flest antal reportage om invånare i 
kommunen. 
Emmaboda är en av de kommuner i studien som mest publicerat intervjuer med invånare i 
kommunen. De är också ganska flitiga på att publicera intervjuer med medarbetare inom 
kommunen till skillnad mot de flesta övriga kommuner. Emmaboda utnyttjar inte alls 
kommunens Facebooksida som rekryteringskanal, inte ett enda jobb har publicerats på 
deras sida under undersökningsperioden. 
Torsås är den kommun som mest frekvent skriver om nya byggnationer i kommunen. 
Kommunen är den kommun vars inlägg mest liknar genomsnittet vilket är lite förvånande 
med tanke på att det är den minsta kommunen. Ett annat förvånande utfall är att Torsås är 
den kommunen efter Kalmar som publicerar mest inlägg om evenemang. Mindre 
förvånande är det att få jobb har publicerats på Torsås Facebook sida, det är helt naturligt 
med tanke på kommunens storlek. 
 
5.1.5 Kommentarer och delningar av kommuninvånarna på Facebook 
Deltagandet på de sociala medierna är viktigt för kommunen och för att de digitala 
kanalerna ska kunna fungera som interaktionskällor.  
Ungefär 50 procent av alla inlägg som görs på kommunernas Facebooksidor genererar i 
kommentarer. Här är det relativt jämt mellan kommunerna men det går att se att 
Emmaboda utmärker sig något mer positivt och Västervik aningen mer negativt.  
De populäraste inläggen som kommuninvånarna har kommenterat på rör nybyggnationer i 
kommunen. Detta kan bero på att invånarna är engagerade i sin stad plus att de vill vara 
delaktiga i det som dagligen berör dem i form av nya byggnader för samhället.  
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Figur 5 – Könsfördelning av inläggskommentarer 

Mer kvinnor än män är aktiva och kommenterar på kommunernas Facebooksidor, detta är 
framförallt tydligt i de mindre kommunerna. I de mindre kommunerna Oskarshamn, 
Emmaboda och Torsås representeras cirka 80 procent av intervjuerna av kvinnor. I de 
större kommunerna Kalmar och Västervik representeras cirka 60 procent av inläggen av 
kvinnor. Baserat på intervjusvaren så verkar intervjupersonerna vara ovetande om varför 
det ser ut på detta viset och har tron att det är en blandad kompott av både män och 
kvinnor som kommenterar.  
Karaktären på kommentarerna är av varierande slag. Det som dock går att se är att 
interaktionen i kommentarsfältet nästan helt saknas. Att en invånare och kommunen i sig 
samtalar är inte aktuellt. Utan de flesta kommentarer utgörs av taggningar på anhöriga eller 
vänner av den som publicerat kommentaren. Detta kan även vara bra då inlägget sprids till 
fler, men tanken att Facebook ska kunna användas som en kanal för kommunikation 
mellan invånare och kommun existerar med andra ord inte. Kanske är det ett naivt 
tankesätt av de som jobbar med kommunikation och tron på att IT ska lösa allt som gäller 
kommunikation med invånarna verkar finnas. Många har troligtvis hoppat på tåget med 
sociala medier utan att egentligen veta vad det innebär, ofta saknas kunskapen hos de som 
publicerar inläggen och därmed blir det omöjligt att få till en medborgardialog utan 
Facebook används då mer som en ren informationskälla. Interaktionen är tunn och kunde 
ha varit betydligt bättre om rätt resurser i form av kompetens och mer tid hos 
medarbetarna funnits.  
 
När det gäller delningar av inlägg så presterar de minsta kommunerna bäst. Det skulle 
kunna bero på att det finns ett större intresse för kommunala frågor i mindre kommuner, 
vilket skulle förklara Emmaboda och Torsås resultat.  
Vidare kan Emmabodas bra resultat och Västerviks sämre resultat bero på att Emmaboda 
är flitiga med att använda illustrationer och bilder till skillnad från Västervik. Västerviks 
dåliga resultat skulle kunna förklaras med att de är den kommun som lagt upp minst andel 
evenemang i sitt Facebookflöde, denna typen av inlägg är något som kommuninvånarna 
ofta delar. 
 
 Inlägget har delats en eller fler gånger Inlägget har inte delats  
Kalmar 62% (31) 38% (19) 
Västervik 29% (6) 71% (15) 
Oskarshamn 59% (24) 41% (17) 
Emmaboda 69% (22) 31% (10) 
Torsås 78% (32) 22% (9) 
Totalt 62% (115) 38% (71) 

Tabell 2 - Delade inlägg på kommunernas Facebooksidor 

72%

28%

Könsfördelning av 
inläggskommentarer

Kvinnor

Män
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5.1.6 Illustrationer och bilder i inläggen 
Emmaboda kommun är den kommun som mest frekvent använder sig av illustrationer och 
bilder medans Västervik är den som använder sig av detta minst. Illustrationer och bilder 
skapar ett större intresse hos mottagarna av budskapet och skapar även ett mer levande 
inlägg med interaktion i sig. Av de inlägg som saknar illustration och bild är de flesta av 
kategorin ”nyheter på regional nivå som berör kommunen och dess invånare”. 63 procent 
av inlägg som saknar illustration eller bild har ändå delats och 48 procent av inläggen som 
saknar bild eller illustration har minst tio gillamarkeringar. 70 procent av inläggen som har 
illustration eller bild har minst tio gillamarkeringar. Avslutningsvis står det klart att 
illustrationer och bilder genererar mer gillamarkeringar generellt.  
 
Merparten av kommunerna är relativt bra på att använda sig av illustrationer och bilder i 
sina inlägg. Undantagen är Västervik och Torsås som utmärker sig något negativt i studien.  
Att kommunerna väljer att använda sig av text i kombination av bilder för att förstärka ett 
budskap är en fungerande metod för att fånga kommuninvånarnas intresse. Vi bär med oss 
våra mentala bilder och det finns en samlad kunskap när en bild tolkas i ett visst 
sammanhang35. Därför är det viktigt att kommunerna väljer att använda sig av rätt bild till 
rätt inlägg så budskapet tolkas rätt och avkodningen av budskapet sker på ett korrekt sätt 
av mottagaren som i detta fallet utgörs av kommuninvånaren36.  
 
Den visuella kommunikationen är ett symbolsystem som vi använder oss av för att 
kommunicera och förstå varandra. En bild kan ha olika betydelse för den som tolkar bilden 
och styrs av individuella erfarenheter och kulturella aspekter. Det visuella i kombination 
med text har kommit att få en allt viktigare roll när det gäller publicering i digitala kanaler.  
Semiotik är användbart för personer aktiva inom kommunikationsbranschen för den 
behandlar hur mottagaren använder sig av informationen i form av text, bild, ljud och färg. 
Mottagaren väljer att skapa sig en egen version av meddelandet som källan i detta fall 
kommunen sänder ut37. 
 
5.2 Kommunernas samlade kommunikationsarbete 
I den kvalitativa metoden som använts i studien valde jag att använda mig av intervjuer. 
För att förstå hur sociala medier bedrivs i det samlade kommunikationsarbetet behöver det 
strategiska kommunikationsarbetet i allmänhet analyseras. Resultatet av de genomförda 
intervjuerna redovisas i följande stycken.  
 
5.2.1 Resurs och organisation 
Av de fem undersökta kommunerna är det två stycken kommuner som har en renodlad 
kommunikationsavdelning; Kalmar kommun och Västerviks kommun. De resterande tre 
kommunerna har inga uttalade kommunikationsavdelningar utan ett antal anställda som alla 
arbetar med kommunikation av någon form.  
Titlar inom kommunikation som finns på kommunerna är bland annat; kommunikatör, 
kommunikationsstrateg, informatör, webbredaktör, kommunikationschef och 
kommuninformatör.  
 
 

                                                
35	Metoder	i	kommunikationsvetenskap,	s	179	
36	Media	semiotics	an	introduction,	s	225	
37	The	public	relations	handbook,	s	29	
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”Vi arbetar mot alla förvaltningar. Vi besitter olika kompetens och har valt att dela upp 
arbetsuppgifterna mellan oss, så att alla uppdrag har en person som i första hand ansvarar, men det finns 
även minst en back-up.” 

- Kommunikatör, Oskarshamn kommun 
 
 
Torsås kommun har ingen renodlad kommunikationsavdelning med tanke på att de är en 
liten kommun. Men en kommunikatör och en informatör arbetar med kommunikation i 
kommunen. Förutom dessa två finns det en infogrupp som består av tio personer som var 
och en representerar kommunens olika avdelningar. Infogruppen arbetar bland annat med 
hemsidan och Facebook. Den kommunikationsansvarige har hand om budgeten på 
avdelningen.  
 
Västervik kommun har en kommunikationsavdelning som är organiserad tillsammans med 
HR i en HR och kommunikationsavdelning. Det arbetar 2,5 kommunikatörer plus en chef 
som har funktionen HR- och kommunikationschef. Västervik kommun rekryterar både en 
integrationskommunikatör och en strategisk kommunikatör för tillfället.  
Arbetet på avdelningen är organiserat med en heltid på press och media samt digitala 
medier (film och sociala medier) 1,5 tjänst är till webb, intranät, grafisk profil och 
formgivning. Budgeten läggs inte på kommunikationsavdelningen utan på en högre instans 
inom kommunen.  
 
Oskarshamn har ingen uttalad kommunikationsavdelning utan är ordande direkt under 
personalchefen och kallar sig för kommunikationsfunktionen. På avdelningen finns tre 
personer som alla innehar heltidstjänster. Arbetet är organiserat på så sätt att de som 
arbetar med kommunikation arbetar mot alla förvaltningar och tar till stor del uppdragen 
direkt från dessa. Det finns ingen egen budget utan budgeten finns på förvaltningarna som 
bekostar det som produceras av kommunikatörerna. 
 
Emmaboda kommun har ingen uttalad kommunikationsavdelning men verksamma inom 
kommunikation är kommunikatören på kommunen.  
 
Kalmar kommun har den största kommunikationsavdelningen med sina tio medarbetare. 
På avdelningen finns det; en kommunikationschef, en kommunikationsstrateg och åtta 
kommunikatörer. Avdelningen ska vara behjälpliga för alla förvaltningar inom kommunen. 
De anställda på kommunikationsavdelningen har alla olika kompetenser och är ansvariga 
för olika arbetsområden inom kommunikation.  
Med tanke på att endast två kommuner innehar en renodlad kommunikationsavdelning så 
skulle den bristande interaktionen på Facebook med invånarna kunna bero på okunskap 
hos de anställda då de inte alla gånger är ämnade för att jobba just med kommunikation 
utan har blandade titlar och flera arbetsuppgifter som ligger utanför 
kommunikationssektorn. Om policyn för sociala medier skulle användas fullt ut i 
kombination med kommunikationsstrategierna så skulle detta problem kunna avhjälpas till 
en viss del då det skapas rutiner i det dagliga arbetet. 
 

” Kommunen rekryterar en strategisk kommunikatör för tillfället som ska hjälpa kommunen framåt i 
kommunikationsfrågor, med strategier samt utarbeta en uppdaterad strategi för sociala medier.” 

- Kommuninformatör, Västervik kommun 
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5.2.2 Det strategiska arbetet 
En kommun behöver alltid arbeta strategiskt med sin kommunikation för att nå ut på bästa 
sätt med sitt budskap. Ett mål är en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd, en 
strategi beskriver hur kommunen ska ta sig dit38. Alla fem kommuner har någon form av 
kommunikationspolicy eller kommunikationsstrategi. De innehar även en policy för sociala 
medier som tar upp hur det ska arbetas med detta rent strategiskt. Dessa ser olika ut; 
Torsås kommun har en policy för sociala medier där det står beskrivet hur dessa ska 
hanteras. Förutom detta finns en gallringsplan för Facebook som beskriver vad som ska 
gallras bort och vad som ska bevaras samt hur länge det ska tas tillvara på.  
I Oskarshamn finns det en policy för sociala medier som efterföljs i det dagliga arbetet. 
Kalmar kommun och Emmaboda kommun har även de ett styrdokument för sociala 
medier där tips och råd ges på hur dessa digitala kanaler ska skötas. Västervik har en 
handbok för sociala medier i form av ett dokument.  
 
Större delen av kommunerna tänker strategiskt när det gäller sociala medier, den kommun 
som utmärker sig negativt i detta är dock Oskarshamn som väljer att svara att de inte har 
någon uttalad strategi för sociala medier. De resterande fyra kommunerna arbetar alla 
strategiskt med sina sociala medier. Det som är genomgående åsikter är bland annat att; 
kommunerna vill sprida en positiv bild av kommunen och vilka möjligheter som kan 
erbjudas i form av arbete, evenemang och fritidsaktiviteter. De vill även visa upp allt 
positivt som händer i kommunen på de sociala medierna. Tanken med de sociala medierna 
är även att bjuda på intressant innehåll som är engagerande, relevant, aktuellt och har rätt 
ton för respektive målgrupp och med rätt frekvens. Kommunerna använder den kanal 
respektive målgrupp befinner sig i för att nå dem.  
 
Huvuddelen har en stark förhoppning på informations- och kommunikationsteknik samt 
ny teknik. Vissa verkar ha en naiv tro där de tror att kommunikationen sköter sig själv i de 
sociala medierna och vill samtidigt satsa på att få till en medborgardialog med invånarna i 
staden. 
Enligt active citizenship knyts invånarna etiskt till kommunen, invånarna deltar och har en 
aktiv roll i samhället samt vill kommunens bästa39.   
I inledningen ställdes frågan vad som utmärker kommunikationen mellan medborgare och 
kommunen på Facebook. Enligt den kvantitativa undersökningen som gjorts så går det att 
se att tvåvägskommunikationen dessvärre uteblir. Samtalen på kommunernas 
Facebooksidor är tunna och interaktionen saknas nästan helt, det blir mer en form av 
envägskommunikation där kommunen endast för ut information och inte får någon 
feedback tillbaka. De fem kommunernas Facebooksidor fungerar främst som 
informationskanaler istället för integrationskanaler. Kommenteras det så är det inte 
kommentarer som ställs till kommunen i fråga från kommuninvånaren utan mer 
kommentarer av annat slag.  
Här går det att urskilja ett glapp mellan önskat tillstånd och verklighet. Kommunerna själva 
vill se de sociala medierna som en plats för medborgarkommunikation men så är inte alltid 
fallet.  
 
 

”Vi försöker engagera, bjuda in till dialog och svarar på de inlägg som kommer in” 
- Kommuninformatör, Västervik kommun 

 

                                                
38	Hur	moderna	organisationer	fungerar,	s	39	
39	http://www.thefreedictionary.com/Active+citizenship	
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Merparten av kommunerna i studien har en stark tro till sociala medier och vill använda sig 
av dessa främst för att; det är ett enkelt, trevligt och informellt sätt att kommunicera och 
som också bjuder in till dialog med medborgarna. Det är ett effektivt sätt att nå ut med 
budskap till många personer på kort tid. En annan positiv aspekt som kommunerna ser det 
är att de når ut till en målgrupp som inte går in på webbsidan och inte heller läser 
tidningen. Här finns möjligheten till direkt och snabb kommunikation med en bra 
spridning. Flera av kommunerna anser att sociala medier passar för lite lättare nyheter. 
Detta kan ses i den kvantitativa undersökningen då tyngre ämnen och nyheter inom politik 
helt uteblir. 
 
Kommunikationen bedrivs på olika sätt av respektive kommun på Facebook. På flertalet av 
kommunens Facebooksidor kan invånarna skriva inlägg, kommentera de egna inläggen eller 
skriva meddelanden. Kommunerna anser även att det finns både fördelar och nackdelar 
med Facebook. Några av fördelarna är bland annat; att informationen sprids fort vilket 
dock kan ses som både en för- och nackdel. Sålänge informationen är bra så är det en klar 
fördel. Men det är också lätt för allmänheten att sprida dålig eller falsk information om 
kommunen. Fördelarna är även att det är snabbt, billigt, enkelt, spridningen och når många. 
Att Facebook kan stärka kommunens varumärke som organisation genom att lyfta bra 
saker som händer i verksamheten ses även som en klar fördel. En nackdel enligt 
kommunerna kan vara att kommuninvånarna skriver alla dagar och alla tider på dygnet 
medan de anställda främst svarar på kontorstid. Det kan då se ut som kommunen undviker 
att svara fast fallet är att de inte jobbar för tillfället.  
 
 
”Våra invånare kan skriva inlägg, meddelanden eller kommentera våra inlägg. Vår policy säger att vi ska 
svara så fort som möjligt, men senast inom 24 timmar. Vi svarar som Oskarshamns kommun, skriver 
aldrig ut våra namn eller liknande.” 

- Kommunikatör Oskarshamn kommun 
 
 
Ingen av de fem kommunerna märker av att det är en speciell grupp av invånare som 
kommenterar inläggen på Facebook. Detta kan tolkas som att kommunerna inte är särskilt 
insatta i vem som kommenterar då det visat på att 72 procent kvinnor och 28 procent män 
har kommenterat under studiens undersökningsperiod enligt figur 5 i uppsatsen, då 
kvinnorna med andra ord utgör en klar majoritet. 
Synen på Facebook som verktyg för att nå ut till invånare är positiv hos alla undersökta 
kommuner. Facebook anses vara ett viktigt verktyg i kommunernas kommunikationsarbete, 
framförallt anses det lätt att följa och mäta om det ger effekt. Även förvaltningarna inom 
kommunerna har börjat se det positiva med sociala medier och ber aktivt om att olika saker 
och händelser ska läggas upp på Facebook av kommunikatörerna. Genom annonsering 
finns möjligheten att nå ut till flera grupper.  
Framtiden inom sociala medier ser ljus ut enligt de fem kommunerna i studien. Många vill 
öka sitt användande och bli mer aktiva. En del ska skriva nya policys för sociala medier så 
de blir mer tidstrogna. Användandet av sociala medier ökar naturligt hela tiden, 
kommunerna måste ge information i de kanaler målgrupperna befinner sig i. De sociala 
medierna ändras hela tiden och innebär ett förändringsarbete för kommunerna därmed 
höjs även deras ambitioner automatiskt.  
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”Självklart gäller det att hänga med i utvecklingen. Sedan handlar det också om att tidsmässigt hänga 
med. Små kommuner har inte samma resurser som stora kommuner och därför handlar det alltid om att 
prioritera vad som ska satsas på. Förhoppningsvis kommer användandet av sociala medier fortsätta vara 

ett prioriterat område.” 
- Informatör, Torsås kommun 

 
 
Dialogen som sker utgörs av en kommunikation som utgår från policys och dokument i 
hur de anställda ska hantera och jobba med sociala medier. Samhällsinformationen på 
Facebook berör endast lättare ämnen, de tyngre ämnena i samhällsdebatten uteblir och 
därmed uteblir även demokratiaspekten.  
 
5.2.3 Det praktiska arbetet 
Kommunerna är aktiva på ett antal varierande sociala medier. Några av dessa utgörs av; 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube. Det praktiska arbetet med Facebook 
är fördelat på olika sätt i de fem kommunerna. I Västervik finns det två kommunikatörer 
som arbetar praktiskt med Facebook. En av dessa har större ansvar, men båda svarar på 
inlägg som kommer in. Svaren sker även på kvällar och helger då kommunikatörerna anser 
att det känns viktigt och förväntas av dem.  
 
 
” Våra tjänster är fördelade med en heltid på press och media samt digitala medier (film, sociala medier). 
1,5 tjänst är till webb, intranät, grafisk profil och formgivning.” 

- Kommuninformatör, Västervik kommun 
 
 
I Oskarshamn är det framförallt en kommunikatör som publicerar alla inlägg. En del 
kommer in utifrån och en del får kommunikatörerna aktivt jaga rätt på. Varje vecka läggs 
en plan för vad som ska publiceras. Torsås kommun ser Facebook som ett komplement till 
sin webbsida. Därför delas mycket av nyheterna som läggs ut på webbsidan för att nå ut till 
personer som annars inte hade hittat dem på webbsidan. Arbetet med Facebook sker av 
samtliga personer i infogruppen på kommunen. I Emmaboda publiceras alla inlägg av 
kommunikatören på kommunen som även tar alla foton till Facebookinläggen. I Kalmar är 
Facebook en del av alla kommunikatörers vardag på kommunikationsavdelningen och alla 
hjälps åt att publicera relevanta inlägg i kanalen. 
 
Det viktigaste som hänt kommunerna i arbetet med Facebook under de senaste åren är att 
de kunnat rikta fler resurser som lägger tid på sociala medier och på så vis har de fått fler 
följare. Ytterligare en positiv aspekt är bland annat att informationen sprids på ett annat 
sätt än för några år sedan. Flera av kommunerna har börjat använda Facebook för 
annonsering av tjänster som därigenom fått stor spridning. Vissa av kommunerna har 
aktiverat sitt Instagramkonto och kopplat det till sin Facebook, vanligt är att kontot 
vandrar runt på kommunen en vecka per medarbetare och invånaren får därmed en insyn i 
den anställdes vardag.  
 
 

” Har vi någon typ av kris så är Facebook ett av flera redskap för kommunikation. Information om 
händelsen läggs ut på Facebook på samma sätt som vår hemsida.” 

- Kommuninformatör, Västervik kommun 
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Alla kommuner i studien anser att Facebook är ett effektivt redskap inom 
kriskommunikation. Sociala medier fungerar som en snabb källa till information där 
spridningen går fort40. Annan information som kommunerna anser är viktig att få ut till 
kommuninvånarna kan till exempel vara; information som berör invånarna som ett bygge, 
vägavstängningar, information om vattenläckor, platsannonser och aktuella händelser.  
 
 
” Vi använder oss av sociala medier i en krissituation. Exempelvis vid strömavbrott. I det verkliga fallet 

som inträffae i vintras så satt jag med i en ledningsstab som bestod av personer från kommunen och 
Kraftringen för att lägga ut de senaste nyheterna.” 

- Informatör, Torsås kommun 
 
 

”Vi skulle använda oss av Facebook i en kris. Det har inte behövts praktiseras.” 
- Kommunikatör, Oskarshamn 

 
 
5.3 Slutsatser 
I detta kapitel har studiens resultat och analys redovisats. Undersökningens 
problemformulering ” Vad utmärker kommunikationen mellan kommunerna och dess 
invånare på det sociala mediet Facebook i 187 analyserade Facebookinlägg skrivna av 
kommunerna? har även besvarats. Enligt den kvantitativa undersökningen som gjorts så 
utlästes det att tvåvägskommunikationen dessvärre uteblir. Dialogen på kommunernas 
Facebooksidor är av mager karaktär och interaktionen mellan kommun och invånare 
saknas nästan helt. Det blir mer en form av envägskommunikation där kommunen endast 
för ut information och inte får någon vidare feedback tillbaka.  
 
I kapitlet som följer redovisas studiens slutdiskussion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
40	Ongoing	crisis	communication,	s	18	
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6 
SLUTDISKUSSION 

6 Slutdiskussion 
Efter resultat- och analyskapitlet följer undersökningens övergripande slutsats. Studiens genomgående 
aspekter som lett fram till slutsatserna redogörs för i detta kapitel. Efter detta behandlas frågan i ett större 
perspektiv där fokus ligger på IT och demokrati samt digitalisering. Den egna studiens kvantitativa- och 
kvalitativa resultat behandlas även i denna del. Kapitlet avslutas med ett förslag till vidare forskning och en 
metodkritisk diskussion.  
 
6.1 IT och demokrati 
 
I den offentliga sektorn sker det flera innovationer och dessa är främst av teknisk 
karaktär41. Alla kommuner i studien innehar olika sociala medier som de är aktiva på i olika 
grad, där Facebook har legat till grund för min analys. I studien har det undersökts vad som 
utmärker kommunikationen mellan invånaren och kommunen på Facebook vilket även 
fungerade som undersökningens problemformulering. Jag har även undersökt 
förhoppningarna på IT och studerat hur det ser ut i praktiken. Förutom detta har det 
funnits ett fokus på medborgarperspektivet och vilka förutsättningar för kommunikation 
som finns på varje kommun. Drömscenariot i varje kommun är om kommuninvånarna har 
en funktion som active citizens, med andra ord att de tar ansvar för kommunen de är 
bosatta i. Att ha en väl fungerande medborgardialog på Facebook medför även vissa krav 
på resurser i form av anställda som arbetar aktivt med dessa i kommunerna. Ur ett 
resursperspektiv så har de undersökta kommunerna kommit olika långt i arbetet med sina 
sociala medier då siffran på anställda inom kommunikation varierar och därmed varierar 
även tiden som läggs på respektive kommuns sociala medier. Ett kommunperspektiv har 
även funnits där kommunens kommunikation legat till grund för undersökning. Med rätt 
kompetenser på kommunen och ett gediget arbete med de sociala medierna så kan 
Facebook bli en utmärkt kanal för medborgardialog. Sociala medier har en stor potential 
om de används på rätt sätt. Sociala medier avancerar socialisationen av mänskliga 
aktiviteter, men skapar även relationer mellan de som använder sig av dessa42.  
 
Kommunikationen på de undersökta kommunernas Facebook har varit svag, tunn och 
ibland obefintlig. Tanken med de sociala medierna enligt kommunerna själva är att få till en 
diskussion med kommuninvånarna och att de digitala kanalerna ska kunna fungera som en 
arena för kommunikation. Dessvärre uteblir samtalen på de sociala medierna och bristen på 
interaktion mellan kommuninvånarna och kommunerna är tydlig. Kommunens 
förhoppningar om att sociala medier ska fungera som en demokratisk 
kommunikationskanal speglar därmed inte verkligheten. Det går att se att diskussionen 
uteblir och förhoppningarna på IT och vad nya medier ska lösa dessvärre inte verkar 
fungera fullt ut. Politikerna lyser även med sin frånvaro på kommunernas sociala medier.  
 
IT har utvidgat de teknologiska förutsättningarna för det demokratiska samtalet. Tillgången 
på information är större än någonsin för kommuninvånarna. Den som efterlyser 

                                                
41	ICT,	public	administration	and	democracy	in	the	coming	decade,	s	3	
42	Social	Media	a	critical	introduction,	s	256	
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information kan med fördel finna detta på nätet. De sociala medierna erbjuder möjligheten 
att publicera oändligt med information då inga restriktioner i form av tecken och 
spaltmeter längre existerar. Nu har kommuninvånarna möjlighet att själva söka rätt på det 
som intresserar dem43.   
Med hjälp av den nya tekniken kan informationsförmedlingen ske utan fördröjning. 
Kommunerna kan få direkt återkoppling i form av gillamarkeringar, delningar och 
kommentarer på sina sociala medier. Informationsmängden och snabbheten är de två 
främsta fördelarna som i teorin ger IT en demokratisk potential. Det finns dock nackdelar 
med IT och demokrati, en av dessa är om stora skillnader finns i internetanvändandet 
mellan olika medborgare kan detta utvecklas till ett demokratiskt problem44. De praktiska 
och ekonomiska hindren hos kommuninvånarna för att ta del av information på nätet 
begränsar den nya medieformens betydelse.  
 
6.2 Digitalisering 
Digitaliseringen blir allt mer djupgående i takt med att tekniken utvecklas och begreppet 
digital kompetens har därmed omarbetats45. Digitaliseringskommissionen delar upp 
begreppet i attityder, färdigheter och kunskaper där förståelse och motivation spelar in. 
Deras definition på digital kompetens lyder; Digital kompetens utgörs av i vilken 
utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa 
med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Den digitala kompetensen 
omfattar bland annat; motivation att delta i den digitala utvecklingen, att en förståelse finns 
för den omformning som digitaliseringen innebär i samhället, att den praktiska kunskapen 
finns i användandet av digitala verktyg och tjänster, kunskapen att söka rätt på information 
och driva kommunikation på nätet. Digitaliseringen innebär att digital kommunikation och 
samverkan mellan medborgare och organisationer blir allt mer självklar.  
 
Dessvärre finns det stora klyftor när det gäller IT användningen och tillgängligheten, stora 
grupper av samhället står fortfarande utanför den digitala världen och det finns en social 
klyfta på nätet som behövs fokusera på så alla kan delta på lika villkor46. Människor 
påverkas av det samhälle som uppväxten sker i. Mediernas betydelse skiljer sig därmed åt, 
de medierna som medborgaren är uppväxt med är de som känns mest naturliga att 
använda. En ung människa har naturligt fler möjligheter till medieval än en äldre 
människa47.   
 
Värt att anmärka på är även att kommunerna verkar förlita sig på SKLs undersökning fullt 
ut. En lösning på detta skulle kunna vara att varje kommun utför en egen 
medborgarundersökning på den enskilda kommunen varje år för att bedöma hur 
kommunen ligger till hos kommuninvånarna och vilka åsikter dessa har.  
 
6.3 Studiens egna resultat 
I detta stycke behandlas studiens kvantitativa- och kvalitativa resultat och dessa redovisas i 
punktform. 
 
 

                                                
43	IT	och	demokrati,	s	55	
44	The	prospect	of	Internet	democracy,	s	5	
45	https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-
2015_28_Webb.pdf	
46	Young	People,	ICTs	and	Democracy,	s	32	
47	Massmedier	press,	radio	och	tv	i	den	digitala	tidsåldern,	s	416	
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Studiens kvantitativa resultat:  
 

• Kalmar har publicerat mest inlägg på Facebook men resultatet går inte att 
generalisera då de två minsta kommunerna var mer aktiva än andra större 
kommuner. 

 
• Den mest förekommande kategorin hos majoriteten av de fem kommunerna utgörs 

av evenemang och nyheter på regional nivå som berör kommunen och dess 
invånare.  

 
• Vad gäller ”gilla-markeringarna” innehar de mindre kommunerna större procentuell 

andel gilla per inlägg.  
 

• Illustrationer och bilder genererar mer ”gilla-markeringar” per inlägg  
 

• Fler kvinnor än män är aktiva på kommunernas Facebook sida.  
 

• De populäraste inläggen som kommuninvånarna har kommenterat på rör 
nybyggnationer i kommunen. Detta kan bero på att invånarna är engagerade i sin 
stad och att de vill vara delaktiga. 

 
Studiens kvalitativa resultat:  
 

• Det finns ett glapp mellan önskat tillstånd och verkligheten hos kommunerna.  
 

• Facebook anses vara kostnadseffektivt hos samtliga kommuner för att nå ut till 
kommuninvånarna. 

 
• Facebook används mer som en informationskanal än en integrationskanal.  

 
• Merparten av kommunerna har stark tilltro till sociala medier och anser att den här 

formen av kommunikation är viktig inför framtiden.  
 
6.4 Vidare forskning 
Omständigheterna att många kommuninvånare inte använder internet i politiska 
sammanhang och syften i nuläget behöver inte utesluta att de inte kommer välja att 
engagera sig i detta i framtiden. Om detta tas tillvara på och genomförs så utvecklas 
därmed den lokala demokratin och samhällskommunikationen på de sociala medierna ökar.  
Ett alternativ på fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att genomföra en 
kvantitativ innehållsanalys, genom att välja ut ett antal politiska partiers Facebooksidor som 
är aktiva i kommunen och analysera dessa. Därmed riktar den som utför undersökningen in 
sig på kommunpolitikerna och hur de bedriver sin kommunikation med 
kommuninvånarna. Som komplettering till valet av metod skulle en kvalitativ metod kunna 
läggas till i form av expertintervjuer med kommunpolitiker i staden. Vidare skulle 
jämförelser kunna ske och mönster skulle kunna utläsas. Samtalet med politikerna och 
demokratidiskursen kan vara intressant att undersöka närmare med tanke att politikerna 
kommer närmare medborgarna och med hjälp av de digitala kanalerna så sker detta i en 
tätare dialog.  
Något som även kan nämnas är att om mer tid hade funnits till studien så skulle 
kompletterande intervjuer med just kommunpolitiker varit intressant att genomföra i min 
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studie. Då kommunpolitikernas syn hade varit spännande att sätta in i hela 
undersökningens kontext.   

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

34 

7 
REFERENSER 

7 Referenser 
I detta kapitel presenteras uppsatsens referenser i form av litteratur, elektroniska källor och vetenskapliga 
artiklar.  
 
 
LITTERATUR  
 
Bannister, Frank, Meijer, Albert, Thaens, Marcel. (2013). ICT, public administration and 
democracy in the coming decade. Amsterdam, IOS Press BV. 
 
Bignell, Jonathan. (2002). Media Semiotics an introduction. 2:a uppl (rev. Ed). Manchester: 
Manchester university press.  
 
Coombs, Timothy. (2014) Ongoing crisis communication. 4:e uppl rev ed. Thousand Oaks: 
SAGE.   
 
Dahlgren, Peter, Olsson, Tobias. (2010). Young People, ICTs and Democracy. Nordicom.  
 
Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2:a 
uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Fuchs, Christian. (2014) Social Media, a critical introduction. 1:a uppl. London: SAGE.  
 
Hadenius, Stig, Weibull Lennart, Wadbring, Ingela (2011) Massmedier press, radio och tv i 
den digitala tidsåldern. 10:e uppl. Stockholm, Ekerlids förlag 
 
Heide, Mats, Johansson Catrin, Simonsson Charlotte. (2012). Kommunikation i 
organisationer. 2:a uppl. Malmö: Liber.  
 
Jacobsen, Ingvar Dag, Thorsvik, Jan. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 3:e 
uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Margolis, Michael, Moreno-Riano, Gerson. (2009). The prospect of Internet democracy. 
Surrey, Ashgate Publishing Limited. 
 
Nord, Lars. (2002). IT och demokrati. Lund: Studentlitteratur.  
 
Nygren, Gunnar, Wadbring, Ingela. (2013) På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, 
teknik, marknad. 5:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Premfors, Rune, Ehn, Peter, Haldén, Eva, Sundström, Göran. (2003). Demokrati och 
byråkrati. Lund: Studentlitteratur.  
 
Theaker, Alison. (2011). The public relations handbook, 4:e uppl. Oxon: Routledge.  
 



  
 

35 

 
ELEKTRONISKA KÄLLOR 
 
Nordicom. (2015). Mediebarometer 2015. Rapport.(Online) tillgänglig på 
http://nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-
dokument/Mediebarometern/Mbar_Tema_rap/mediebarometern_2015_-
_forsta_resultaten_meg.pdf (hämtat 2016-05-02)  
 
Sveriges kommuner och landsting. (2016). Om SKL. (Online) tillgänglig på 
http://skl.se/tjanster/omskl.409.html (hämtat 2016-05-09)  
 
Sveriges kommuner och landsting. (2015). Information till alla – en uppföljande granskning 
av kommunerna 2014. (Online) tillgänglig på 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-154-9.pdf?issuusl=ignore (hämtat 2016-
05-10) 
 
Sveriges kommuner och landsting. (2016). Sociala medier. (Online) tillgänglig på 
http://skl.se/tjanster/press/socialamedier.2043.html (hämtat 2016-05-13) 
 
Kalmar kommun. (2016). Kalmar kommuns befolkning. (Online) tillgänglig på 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Tabeller/B
efolkning%20i%20Kalmar%20kommun_2015.pdf (hämtat 2016-05-09) 
 
Västervik kommun. (2016). Västervik kommuns befolkning. (Online) tillgänglig på 
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/ (hämtat den 
2016-05-09) 
 
Oskarshamn kommun. (2016).. Oskarshamn kommuns befolkning. (Online) tillgänglig på 
http://www.oskarshamn.com/SE/Flytta-till-Oskarshamn/Om-Oskarshamn.aspx 
(hämtat den 2016-05-09)  
 
Emmaboda kommun. (2016). Emmaboda kommuns befolkning. (Online) tillgänglig på 
http://www.emmaboda.se/lattlast/For-invanare-LL/ (hämtat den 2016-05.09) 
 
Torsås kommun. (2016). Torsås kommuns befolkning. (Online) tillgänglig på 
http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Statistik.aspx (hämtat den 
2016-05-09) 
 
The free dictionary. (2016). Begreppet active citizen. (Online) tillgänglig på 
http://www.thefreedictionary.com/Active+citizenship (hämtat den 2016-05-13)  
 
Digitaliseringskommissionen. (2016). Rapport. (Online) tillgänglig på  
https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-
2015_28_Webb.pdf (hämtat den 2016-05-23) 
 
 
VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 
Sulkowski, Lukasz, Kacorowska-Spychaiska Dominika. (2014). Communication of polish 
cities in social media. International Journal of Contemporary Management.  
 
Wich-Szymezak. (2015). City Brand Building in Social Media(Official profile of Poznan on 
Facebook. Styles of communication. Vol. 7, no 1/2015.  



  
 

36 

 
Moilanen Teemu. (2015). Challenges of city branding: A comparative study of 10 European 
cities. Place Branding and Public Diplomacy.  
 
Sandoval-Almazan, Rodrigo, Valle Cruz, David, Nunez Armas, Carlos Juan. (2015) Social 
media in smart cities: an exploratory research in mexican municipalities. Hawaii 
International Conference on System Science. Vol 48/2015.  
 
Eastin, Matthew, Cicchirillo Vincent, Mabry, Amanda. (2015) Extending the Digital Divide 
Conversation: Examining the Knowledge Gap Through Media Expectancies. Journal of 
Broadcasting and Electronical Media. Volume 59, Issue 3.  
 
 



  
 

i 

Bilagor 
 
Bilaga A Kodschema 
 
Med variabler och värden som fokuserar på medborgarkommunikation, demokratiaspekten, 
kommunikation mellan stad och invånare och medborgarrelationer är mitt mål att utföra en 
undersökning av fem städers Facebookflöden under förutbestämd period. 
 
1    Vilket medium  
1.1 Kalmar kommuns Facebook sida 
1.2 Västervik kommuns Facebook sida 
1.3 Oskarshamn kommuns Facebook sida 
1.4 Emmaboda kommuns Facebook sida 
1.5 Torsås kommuns Facebook sida 
 
2 Inläggets huvudsakliga ämne eller tema 
2.1 Nyhet 
2.1.1 Politisk nyhet 
2.1.2 Öppettider till kommunfunktioner 
2.1.3 Ny medarbetare inom kommunen 
2.1.4 Nyhet som berör det dagliga arbetet i kommunen 
2.1.5 Nyheter på regional nivå som berör kommunen och dess invånare 
2.1.6 Nya byggnationer 
2.1.7 Nyetableringar av företag inom kommunen 
2.2 Evenemang 
2.3 Politisk information 
2.3.1 Personporträtt av politiker 
2.3.2 Möten/agenda  
2.3.3 Förändringar i kommunen 
2.3.4 Beslut  
2.4 Personliga händelser 
2.6.1 Intervju med medarbetare inom kommunen 
2.6.2 Intervju med invånare i kommunen 
2.6.3 Reportage med flertalet invånare i kommunen 
2.5 Rekryteringskanal för kommunen 
 
3 Användning av illustration/bild  
3.1 Illustration/bild finns ej 
3.2 En eller flera illustrationer/bilder 
 
4 Kommentarsfunktion 
4.1 Kommentarsfunktion finns 
4.2 Kommentarsfunktion finns ej 
 
5 Antal kommentarer 
5.1 En eller flera kommentarer 
5.2 Ingen kommentar 
 
6 Typ av kommentarer 
6.1 Positiv karaktär 



  
 

ii 

6.2 Negativ karaktär 
6.3 Blandat 
 
7 Kön på kommentatorn 
7.1 Man 
7.2 Kvinna 
7.3 Både män och kvinnor som har kommenterat 
 
8 Antal källor 
8.1 Inga källor finns 
8.2 En eller flera källor 
 
 
9 Geografisk vinkel 
9.1 Rikstäckande vinkel 
9.2 Lokal vinkel 
9.3 Internationell vinkel 
 
10 Delning av inlägg 
10.1 Inlägget har delats en eller fler gånger 
10.2 Inlägget har inte delats  
 
11 Antal gilla markeringar 
10.1 En 
10.2 Två till fem 
10.3 Sex till 10 
10.4 Fler än 10 
 
 
Kodinstruktion med kategoridefination och variabeldefinition: 
 
Beskrivning av varje variabel samt instruktion: 
 
1 Vilket medium  
Inläggets ursprung 
 
2 Inläggets huvudsakliga ämne eller tema 
Den här variabeln fokuserar på inläggets huvudfokus. Inlägget kan beröras av fler saker men det 
är upp till kodaren att avgöra vilket ämne som får mest utrymme.  
 
3 Användning av illustration/bild 
Användande av illustration eller bild i själva inlägget.  
 
4 Kommentarsfunktion 
Om möjlighet finns för läsarna att kommentera inlägget eller inte.  
 
5 Antal kommentarer 
Antal kommentarer i det berörda inlägget från läsare 
 
6 Typ av kommentarer 
Positiva eller negativa, upp till kodaren att tolka själv 



  
 

iii 

 
7 Kön på kommentatorn 
Kön på läsaren som kommenterat inlägget.  
 
8 Antal källor 
Med begreppet källa menas informationens i inläggets ursprung 
 
9 Geografisk vinkel 
Är inlägget riktat till internationella läsare, läsare i hela landet eller lokala läsare 
 
10 Delning av inlägg 
Om det berörda inlägget har delats av läsare en eller flera gånger 
 
12 Antal gilla markeringar 
Antal gilla markeringar på det berörda inlägget 
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Bilaga B Resultat inläggsanalys 
 

 Positiv karaktär Negativ karaktär 
Kalmar 86% 14% 
Västervik 86% 14% 
Oskarshamn 90% 10% 
Emmaboda 99% 1% 
Torsås 91% 9% 
Totalt 90% 10% 

 
 Illustration/bild finns ej En eller flera illustrationer/bilder 
Kalmar 12% 88% 
Västervik 29% 71% 
Oskarshamn 10% 90% 
Emmaboda 6% 94% 
Torsås 34% 66% 
Totalt 17% 83% 

 
 Kommentarsfunktion finns Kommentarsfunktion finns ej 
Kalmar 100% 0% 
Västervik 95% 5% 
Oskarshamn 100% 0% 
Emmaboda 100% 0% 
Torsås 100% 0% 
Totalt 99% 1% 

 
 En eller flera kommentarer Ingen kommentar 
Kalmar 58% 42% 
Västervik 43% 57% 
Oskarshamn 46% 54% 
Emmaboda 59% 41% 
Torsås 49% 51% 
Totalt 52% 48% 

 
Gillningar per inlägg 

 En Två till fem Sex till 10 Fler än 10 
Kalmar 0% 17% 15% 69% 
Västervik 5% 14% 29% 52% 
Oskarshamn 0% 10% 27% 63% 
Emmaboda 3% 9% 6% 81% 
Torsås 3% 18% 16% 63% 
Totalt 2% 14% 18% 66% 

 



  
 

v 

Bilaga C Intervjuguide 
 
Resurs och organisation: 

- Har ni en kommunikationsavdelning i nuläget? Och om så är fallet hur många arbetar där 
för tillfället? 

- Hur är arbetet på avdelningen organiserat? 
- Hur ser budgeten ut för detta? 

 
Det strategiska arbetet: 

- Har ni sociala medier i nuläget och om så är fallet vilka sociala medier har ni? 
- Hur tänker ni strategiskt när det gäller sociala medier? 
- Varför väljer ni att använda er av sociala medier? 
- Hur bedriver ni kommunikationen med era invånare på Facebook? 
- Vilka för och nackdelar har Facebook och hur hanterar ni dom?  
- Märker ni att det är en viss grupp medborgare som kommenterar inläggen på Facebook? 
- Hur ser ni på Facebook som verktyg för att nå ut till medborgarna? 
- Hur ser ni på framtiden med sociala medier? Vill ni utöka ert användande av sociala 

medier och varför? 
- Vilka är era intressenter? Vilka målgrupper har kommunen?  
 

 
Det praktiska arbetet: 

- Hur arbetar ni rent praktiskt med Facebook och inlägg på plattformen? 
- Finns det någon kommunikationsplan hos er där sociala medier är integrerat? Eller har ni 

en egen policy för sociala medier? 
- Vad är det viktigaste som har hänt er med sociala medier de senaste åren? Har ni märkt 

av några positiva aspekter och om så är fallet vilka då? 
- Vilken typ av information anser ni är viktig att få ut till kommuninvånarna via Facebook? 
- Använder ni Facebook som ett krisredskap för information till allmänheten? Och om så 

är fallet hur sker då detta? 
- Vilka fördelar och nackdelar har Facebook enligt er? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


