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Den här studien syftar till att undersöka hur Mölndals stads medborgare upplever
kommunikationen med kommunen på deras Facebooksida. Dessutom avser studien att
undersöka hur Mölndals stad arbetar kommunikativt på Facebook för att öka interaktionen
mellan kommunen och medborgarna en i alltmer digitaliserad värld. För att besvara syftet
med studien har tre frågeställningar utformats:
1. Hur kommunicerar Mölndals stad med medborgarna på kommunens Facebooksida?
2. Hur kommunicerar medborgarna med Mölndals stad på kommunens Facebooksida?
3. Hur upplever medborgarna i Mölndals stad kommunikationen med kommunen på deras
Facebooksida?
Studien har tagit en kvalitativ ansats med utgångspunkt ur en kritisk diskursanalys och
kvalitativa intervjuer. Den avser att undersöka Mölndals stads Facebooksida och
studiesubjekten är fyra kommunmedborgare.
Tidigare forskning och teorier är utvalda utifrån studiens problemområde, vilket behandlar
förhållandet mellan sociala medier och offentliga organisationer, samt teorier kring
kommunikationsmodeller, organisationers behov av att kommunicera, samt
platsmarknadsföring.
Resultatet från undersökningen visade att Mölndals stad arbetar i enlighet med
transmissionsmodellen, det vill säga ur ett informativt syfte på sin Facebooksida. Samtliga
respondenter i studien upplevde kommunens Facebooksida som en informationskanal,
däremot såg de positivt på Facebooksidan som ett komplement för att skapa
tvåvägskommunikation och möjligheter för en ökad interaktion med kommunen.
Nyckelord: Facebook, offentliga organisationer, Mölndals stad, kvalitativ metod,
platsmarknadsföring, hermeneutik, meningskapandeteori och socialkonstruktivism.
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1. Inledning
Ni säger att ni värnar om medborgardialog. Att ni bjuder in till möten om nya infrastruktursatsningar och
stadsplanering i närområdet. Och så klagar ni på att ingen kommer. Vakna!1

Citatet kommer från boken Digital Succé, så lyckas du med sociala medier, av Frida Boisen,
digital chef på Bonnier Tidskrift och krönikör på Expressen. Boisen kallar sig sociala medier
expert och hon förklarar betydelsen av närvaro på sociala medier, dessutom lyfter hon fram
på vilket sätt individer och organisationer kan göra digital succé på sociala medier.2
Vid ett seminarium i Göteborg 2015 presenterade Boisen kritik mot kommuners närvaro och
inaktivitet på sociala medier. Boisen framhöll att många har ett stressigt liv och vissa har
även fysiska hinder, vilket kan leda till att många kan på vardagskvällar ha svårt att delta på
kommunala möten i syfte att kunna vara med och påverka kommunala frågor.3 I boken
vidareutvecklar hon sitt resonemang om kommuners kommunikativa tillvägagångssätt och
betonar vikten av att kommuner bör utveckla sociala medier till att komplettera fysiska
möten, i syfte att nå fler medborgare. Hon påvisar vikten av att vara närvarande och
interagera på plattformar där medborgare finns, så som Facebook.4 Dessa sociala medier kan
ses som ett betydelsefullt skyltfönster vid uppbyggnaden av ett varumärke med avsikt att
både kunna marknadsföra och skapa direkt dialog med medborgare.5
Boisen hävdar att organisationer inte behöver vara störst för att vara bäst. Hennes
resonemang bekräftas i Sveriges kommun och landstingsrapport, vilken synliggör svenska
kommuners aktivitet och effektivitet på sociala medier.6 I rapporten framkommer att stora
kommuner som Göteborg, Stockholm och Malmö är mer ineffektiva på sociala medier än
mindre kommuner som Åmål, Sunne och Växjö. De mindre kommunerna ses som mer
framgångsrika eftersom de för en mer aktiv kommundialog på Facebook.7 Skillnaden i
organisationernas effektivitet kan väcka frågor om hur offentliga organisationer arbetar med
sociala medier, samt hur större kommuner kan likt de mindre, främja en aktiv kommundialog
i linje med Mölndals stads vision 2022.8
I denna studie har vi valt att fokusera på kommunikationen mellan Mölndals stad och dess
följare på Facebook, av den anledningen att kommunen stadigt växer. I deras vision 2022 har
de som mål att förstärka Västsverige och skapa en hållbar kommun.6 Mölndals stad investerar
genom att bygga upp kommunen och satsar på utvecklingen av varumärket, i samråd med
medborgarna, företag, föreningslivet och grannkommuner.7 I kommunens vision 2022 har de
synliggjort utmaningar inom varumärkesfrågor, medborgardialog och digitaliseringens
framväxt som ett av målen att förbättra i sin vision 2022.9
Tidigare studier som har tagit avstamp inom forskningsområdet har belyst kommunens
perspektiv på arbete och effektivitet i sociala medier. Av den anledningen ämnar vi att
komplettera forskningsområdet genom att ge inblick dels i interaktionen mellan medborgaren
och kommunen, dels upplevelsen ur ett medborgarperspektiv på Facebook.
1

Boisen, F. 2016. Digital Succé. Så lyckas du med sociala medier. S. 149.
Ibid. S. 12.
3
Ibid. S. 149.
4
Ibid.
5
Ibid. S. 12.
6
Mölndals stad. Framtidens Mölndal, vår vision 2022.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Mölndals stad. Arbete och näringsliv. Lediga jobb.
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1.1 Problemformulering
I och med en alltmer digitaliserad värld står kommunerna inför nya utmaningar, där
medborgare ställer krav på dialog och en demokratisk röst på sociala medier. Likväl öppnar
sociala medier upp för nya möjligheter, genom att verka som mediearenor där demokratiska
röster kan föras fram i syfte att gynna det lokala välfärdssamhället. Studiens mål är att studera
utmaningar och möjligheter som en kommun har i sin dialog med medborgare på Facebook.
Mölndals stad är en offentlig organisation som likt många andra samhällen påverkas av en
alltmer digitaliserad värld, där det ligger en högre förväntan om att vara digitalt aktivt i den
externa kommunikationen gentemot medborgare och att nyttja sociala medier som en
tvåvägskommunikation i linje med visionsmålen 2022.10

1.2 Syfte
Studien syftar till att undersöka hur Mölndals stads medborgare upplever kommunikationen
med kommunen på deras Facebooksida. Dessutom syftar studien till att undersöka hur
Mölndal stad som offentlig organisation arbetar kommunikativt på Facebook i syfte att öka
interaktionen mellan kommunen och medborgarna i en digitaliserad värld.

1.3 Frågeställningar
1. Hur kommunicerar Mölndals stad med medborgarna på kommunens Facebooksida?
2. Hur kommunicerar medborgarna med Mölndals stad på kommunens Facebooksida?
3. Hur upplever medborgarna i Mölndals stad kommunikationen med kommunen på deras
Facebooksida?

10

Ellison, N och Hardey, M. Social Media and Local Government: Citizenship, Consumption and Democracy. 2013. S 40.
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2. Bakgrund
I följande kapitel ges bakgrund till studien i form av statistik om svenskars användning av
sociala medier samt statistik om svenska kommuners aktivitet på sociala medier genom en
undersökning av Sveriges kommun och landsting (SKL). Vidare ges en historisk överblick av
Mölndals stad och ytterligare presenteras begreppet platsmarknadsföring, med avsikt att skapa
insikt kring begreppet varumärke som är ett av kommunens mål i vision 2022.

2.1 Offentliga organisationer
Den oberoende allmännyttiga organisationen Internetstiftelsens IIS utför årligen en rapport
där de kartlägger svenskarnas internetbeteenden, Svenskarna och internet. Rapporten från
2016 konstaterade att internet är den främsta informationskällan.11 Utöver
informationssökning visar rapporten att 77 procent av svenska folket använder olika sociala
medier, vilket också utnyttjas av offentliga organisationer i syfte att fungera som ett verktyg
för kommunikation och marknadsföring.12 Andra studier visar att kommuner använder
kommunikationen i sociala medier som en envägs kanal och mister möjligheten att interagera
med sina medborgare.13
Enligt den strategiska kommunikationsbyrån Kreafons årliga rapport om svenska kommuner
och deras nyttjande av sociala medier, används de främst i tre olika syften: upprätthålla dialog
med medborgare, en kanal för nyheter samt varumärkesbyggnad.14 Vidare används sociala
medier för kriskommunikation och omvärldsbevakning.15

2.2 Sveriges kommun och landsting
Ett flertal offentliga organisationer som befinner sig på sociala medier arbetar i enlighet med
Sveriges kommun och landstings (SKL) rekommenderade riktlinjer. Dessa riktlinjer innefattar
bl.a. rekommendationer om att kommuner bör utse personer som sköter publiceringen av
inlägg, följaktligen granska och ansvara för att sekretessbelagda uppgifter inte publiceras,
samt att ta bort brottsligt material på deras sociala medier.16
SKL har likväl utfört en studie som synliggör svenska kommuners aktivitet och effektivitet på
sociala medier.17 Enligt studien följer endast 4 procent av Mölndals stads befolkning
kommunen på Facebook och engagemangsnivån är endast 13,4 procent. Detta kan jämföras
med Sollefteå, med endast en tredjedel av antalet kommuninvånare (19 738 invånare)18 men
med 7 procent följare och en engagemangsnivå på 40,90 procent.19 Ett resultat som stödjer
Boisens uttalande om att kommuner inte behöver vara störst för att vara bäst på sociala
medier.19

11

Davidsson, P och Findhal, O. Svenskarna och internet 2016. Undersökning om svenskarnas internetvanor. 2016. S 7.
Sveriges kommuner och landsting. Undersökning om sociala medier.
13
Ellison, N och Hardey, M. 2013. S 40.
14
Kreafon. Kommunen på Facebook, 2015.
15
Ibid.
16
Sveriges kommun och landsting. Riktlinjer för närvaro på sociala medier.
17
Sveriges kommuner och landsting. Undersökning om sociala medier.
18
Sollefteå kommun. Årsredovisning 2015. Befolkning.
19
Sveriges kommuner och landsting. Undersökning om sociala medier.
19
Boisen, F. S 150.
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2.3 Mölndals stad
Mölndals stad bildades 1971 genom en sammanslagning av Mölndal, Lindome och
Kållered.20 Kommunen har 64 500 invånare och är den tredje största kommunen i Västra
Götalands län.21 Kommunen växer stadigt med ett flyttningsöverskott på nästan 800 personer
och 400 fler som föds än dör i kommunen.22 Kommunen är under varumärkesuppbyggnad
och omvandling som går under namnet Framtidens Mölndal.23
Visionsmålen lyder:
o

Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar Mölndal som
bostadsort.

o

Fler än nio av tio unga tjejer och killar i Mölndal mår bra och har
framtidstro.

o
o
o
o

Fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt.
Mölndal är en av Sveriges främsta näringslivskommuner.
Mölndal har ett positivt varumärke som har stärkts över tid.
Vi är fler än 70 000 Mölndalsbor.

23

Mölndals stad definierar dessutom sin vision i löpande text "Mölndal är den hållbara staden
där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige."24 Framtidens
Mölndal är ett projekt vars mål är att skapa en framgångsrikare kommun för således
medborgare, näringsliv samt skapa ett mer attraktivt varumärke.25

20

Mölndals stad. Kommun och politik. Fakta om Mölndal.
Ibid.
22
Mölndals stad. Fakta om Mölndal. Folkhälsa och levnadsförhållanden.
23
Mölndals stad. Framtidens Mölndal, vår vision 2022.
23
Ibid.
24
Ibid.
25
Ibid.
21
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2.4 Platsmarknadsföring
En del av forskningsfältet inom platsmarknadsföring har svårt att avgöra när marknadsföring
av länder, städer och regioner tog sin början.26 Andra studier syftar till att begreppet har sitt
ursprung långt bak i tiden och att strategisk marknadsföring skedde i samband med kriserna
för industristäderna under 1970-talet. Strategisk marknadsföring av platser ur ett nationellt
perspektiv ska enligt tidigare studier skett vid 1990-taltets början. Detta i syfte att främja en
växande turism i Spanien och Australien. Utvecklingen från nationell till regional- och lokal
nivå har enligt Syssner skett under de senaste decennierna och fått en allt större betydelse för
hur regioner och kommuner marknadsför sig och sätter sig själva på kartan.27
Platsmarknadsföring är ett relativt komplext begrepp och Syssner klargör hur ordet plats till
en början bör definieras utifrån dess kontext. Ordet kan syfta på nation, stadsdel, kommun etc.
Och vidare förklarar hon bristerna i begreppet marknadsföring, där forskningsfältet är oense
om dess betydelse.28 En förenklad beskrivning av platsmarknadsföring är att det är en form av
medvetet, långsiktigt och ytligt strategiskt arbete till mål om förbättring, förändring eller
förstärkning av en plats.29 Dock kan begreppet enligt Syssner kompletteras med teoretiska
perspektiv eller sättas i ett politiskt eller samhällelig förbindelse.30
Syssner lyfter således fram huruvida vissa inom forskningsfältet ser arbetet med att
marknadsföra nationers, städers och kommuners varumärken som relativt ytligt och
vardagligt, eftersom det inte ses som påtagligt för varken samhällsutvecklingen eller
politiken.31
Platsmarknadsföring kan användas i politiska förändringsarbeten, om det utförs av personer
som har fullmakt att företräda staden, regionen eller kommunen. Resultatet av sådant arbete
kan frånse teorin som en ytlig strategisk kommunikation och istället tillämpas som ett arbete
ur makt, inflytande och styrande.32 Syssner hänvisar till andra studier inom forskningsfältet,
vilka ställer sig kritisk till påståendet om att platsmarknadsföring är ett ytligt ett arbete med
varumärket. Vissa anser att platsmarknadsföringens betydelse har vuxit och bör tas på allvar i
enlighet med samhällsutveckling, politiska frågor och demokrati.33 Ur perspektiv som global
konkurrens kring kvalificerad arbetskraft, investerare och turism har enligt Syssner det
fortfarande en avgörande roll.34
Hon för likväl fram Kavaratzis och Ashworth resonemang angående användandet av
platsmarknadsföring för medborgare i staden, där länder, städer och kommuner vill skapa
enighet, gemenskap och en känsla av identitetsskapande med platsen.35

26

Syssner, J. Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. 2012. S 9.
Ibid.
28
Ibid. S 12.
29
Ibid. S 17.
30
Ibid.
31
Ibid.
32
Ibid. S 12.
33
Ibid.
34
Ibid. S 14.
35
Ibid.
27
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3. Teoretisk utgångpunkt
Följande kapitel kommer redogöra för arbetets teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med
en beskrivning av hermeneutik, socialkonstruktivism och därefter presenteras
meningsskapandeteorin samt kommunikationsmodellerna transmissionsmodellen och den
rituella modellen. Kapitlet avser dessutom att ge en övergripande blick på tidigare forskning
om sociala medier i relation till kommuner och platsmarknadsföring.

3.1 Hermeneutik
Hermeneutiken är en tolkning- och förståelselära som används inom olika forskningsfält.
Gripsrud tillämpar hermeneutiken till medie- och kommunikationsvetenskap vid förståelse av
mediernas utbud och för att förstå kommunikationsprocessen ur användares perspektiv.
Gripsrud klargör hur mediernas framställningar kan framstå som ofullständiga, varefter
publiken kan förhålla sig relativt fritt i sin förståelse av de samma. Sändaren av budskapet kan
således inte kontrollera om budskapet faktiskt har blivit bemött eller på vilket sätt. Gripsrud
utvecklar dock, att publiken i sin helhet inte är så fri i försöket att förstå mediernas
framställningar. Publiken är snarare bundna i vissa kulturella förkunskaper, som innefattar
tecken, genrer, och generella kunskaper om världen.36 Grunden för hermeneutiken bygger
således på publikens förförståelse och utgör en betydelse för uppfattningen av nya texter och
fenomen.37
Hermeneutiken påvisar dessutom hur kommunikation är en meningsproduktion, i vilken det
bör ske ett meningsskapande mellan sändare och mottagare. Gripsrud påvisar att det inte bara
sker ett medvetet eller omedvetet meningsskapande hos mottagaren. Han förklarar att det
likväl sker ett medvetet eller omedvetet meningsskapande hos sändaren, eftersom de också
har förkunskaper och tolkningar av världen utifrån generella värderingar och ideologier från
samhället, vilket påverkar budskapet de förmedlar.38 Följaktligen är begrepp såsom dialoger
och samtal nyckelbegrepp inom hermeneutiskforskning.39

3.2 Socialkonstruktivism
Inom samhällsvetenskapen är socialkonstruktivismen ett dominant perspektiv att se på
människors samspel med varandra.40 Socialkonstruktivismen ämnar förklara hur världen är
socialt konstruerad, där teorin utgår från att all kunskap är förknippad med sociala
konstruktioner, skapade inom en kontext.41
I linje med Gripsruds teori om att publiken är bunden till vissa kulturella förförståelser och
generella värderingar ser socialkonstruktivismen på mottagare/samhället som bundna inom
sociala konstruktioner.42 Världsbilden lever i symbios med institutioner och individers sätt att
legitimera deras samhälleliga existenser.

36

Gripsrud, J. Mediekultur, mediesamhälle. 2011. S 177.
Ibid. S 178.
Ibid. S 194.
39
Ibid. S 180.
40
Alvesson, M och Sköldberg, K. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2007. S 81.
41
Ibid.
42
Ibid. S 81.
37
38
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Det sker genom socialisering där den samhälleliga påverkan internaliserar sociala normer och
kunskap.43 Teorin kan användas i syfte att synliggöra förgivvettagen sanning och skapa en så
kallad aha upplevelse.44
Enligt socialkonstruktivismen bör inte individer ifrågasätta sina kunskaper för mycket då det
kan spräcka våra sociala konstruktioner.45 Inom kontextens konstruktioner har det skapats en
pågående mänsklig produkt av social ordning, vilken är helt oberoende av naturlagar och ett
uttryck för människans handlingar.46 En central punkt inom den sociala ordningen är
institutionalisering, vilket kan beskrivas som att typifiera vanemässiga handlingar mot
aktörer.47 Varje institution bidrar till en form av social kontroll över samhället, där
samhällsmedborgare har accepterat och typifierat mönster, rutiner samt kategoriindelningar
och därmed bildat institutioner.48

3.3 Meningsskapandeteori
I linje med hermeneutiken diskuterar likväl Dervin hur meningsproduktion skapas när
användare tar del av mediernas utbud. Dervin lyfter sambandet med
kommunikationsprocesser och informationstagande, där hon klargör hur praktiken för
meningskapandeteorin har utvecklats under de senaste 25 åren inom gränserna för en del
diskursiva gemenskaper.49
Där ingår studier av informationsvetenskaper, i syfte att fokusera på informationsbehovet
som finns hos användare, samt inom kommunikationsvetenskaper, som syftar till att se på
interpersonell, mass- och webbkommunikation inom medierna.50
Meningsskapandeteorin liknar andra kommunikations- och informationsteorier som
exempelvis Stuart Halls encoding/decoding teori,51 då den koncentrerar sig på hur individen
tolkar information från medier utifrån dess bakgrundsinformation och tidigare kunskaper.
Meningskapandeteorin förklarar likt hermeneutiken på vilket sätt verkligheten uppfattas
fungera under fortgående förändringsprocesser och i det sambandet fungerar också
meningsskapandet under en ständig förändringsprocess.53 Dervin utvecklar och klargör att
kommunikation kan ses som en dialog, där båda parter i dialogen bör lyssna för att ny
information ska kunna infinna sig. Kommunikationen kan dock misslyckas om det inte finns
ett intresse hos sändaren att ta reda på mottagarens eller målgruppens bakgrund,
vardagserfarenheter, sociala nätverk och möjliga tolkningar som kan komma att förena de
samman i en meningskapandeprocess.52

43

Alvesson, M och Sköldberg, K. 2007. S 89.
Ibid. S 83.
45
Ibid. S 81.
46
Ibid. S 85.
47
Ibid.
48
Ibid. S 86.
49
Dervin, B. Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use. 1998. S. 36.
50
Dervin, B.1998. S. 37.
51
McQuail, D. McQuail’s Mass Communication Theory. 2010. S. 73.
53
Ibid. S 36.
52
Ibid. S 42-43.
44
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Meningsskapandeteorin beskriver enligt Dervin ett gemensamt flöde där individer tolkar
inhämtad information och därmed skapar mening och förståelse.53 Således ses begreppet
information synonymt med kunskap och begreppet meningsskapande åsyftar på vilket sätt
människor skapar mening utifrån information och hur informationen används i relation till
känslor.54 Teorin ser på informationsbehovet hos användaren och betydelse av den mening
som skapas mellan sändare och mottagare.55

3.4 Kommunikationsmodeller
I det här avsnittet presenteras två teoretiska kommunikationsmodeller som ser på
kommunikationsprocessen ur två olika perspektiv. Transmissionsmodellen ser på
kommunikation som en envägskommunikation och den rituella kommunikationsmodellen
liknar meningsskapandeteorin då den syftar till att kommunikationsprocesser bidrar till ett
meningsskapande och gemenskap.
Carey definierar begreppet kommunikation ur ett kulturellt perspektiv och skiljer tillika på två
alternativa och grundläggande former av kommunikation: transmission-kommunikation och
rituell-kommunikation.56 Transmission som kommunikation är den vanligaste formen inom
vår kultur och kanske i alla industriella kulturer hävdar Carey. Transmission definieras med
termer som: ge, sända och att ge information till andra.57
Även McQuail förklarar hur transmissionsmodellen avser spridning, inhämtning av
information och fokuserar på attitydbildning, påverkan och övertalning, vilket ofta sker likt en
linjär envägskommunikation mellan sändare och mottagare.58
Kärnan för idén av transmission som kommunikation är överföringen av signaler eller
meddelande över tid i syftet för kontroll, vilket innebär att kommunikationen blir till ett
instrumentellt värde, en orsak och verkan samt ett riktat flöde.
Modellen fungerar som ett utmärkt verktyg vid mer logiska och allmänna drifter av vissa
medier och deras funktioner, exempelvis i allmänna nyhetsmedier och reklam.59
Däremot ses transmissionsmodellen ha en viss ofullständighet och kan vara missvisande som
representation av många andra medieaktiviteter och kommunikationsprocesser. En orsak till
transmissionsmodellens svaghet är begränsningen av kommunikation till frågan om hur
överföringen uppfattas.60 Carey ger exempel på dagstidningar, som under en transmissions
syn ses likt ett instrument för att sprida nyheter och kunskap. Han hävdar att många frågor
dyker upp rörande dagstidningens effekt på publiken. Carey påvisar hur dagstidningens
funktion är ofullständig rörande interaktion i samhället, eftersom dagstidningen som en
traditionell media inte kan läsa av publikens reaktioner.61
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I och med kritiken mot transmissionsmodellen pekar Carey på den andra synen av
kommunikation, den rituella kommunikationsmodellen. Kommunikationsprocessen ses som
en ritual där definitionen kommunikation är kopplat till termer dela, deltagande, förening,
gemenskap och besittning av en gemensam tro.62
Kommunikationsmodellen åsyftar till kontakt mellan människor, för att på så vis skapa
djupare enighet och gemensam kultur, samt ett upprätthållande av samhället i tiden.
Kommunikationsprocessen fokuserar inte på handlingen av att förmedla information, utan
representationen av de gemensamma övertygelserna.63 Carey ger likväl exempel på
dagstidningen ur en rituell kommunikationssyn, vilket som tidigare nämnts, skiljer sig från
transmissionsmodellens syn.
Rituell kommunikation ser inte nyhetsläsning som en överföring av information, tvärtom ses
det som att delta i en massa, där inget nytt lärs. Synen på världen skildras för att sedan
bekräftas.64 Nyheter är inte information och nyhetstidningar beskriver inte världen. De
skildrar enligt Carey en arena av dramatiska krafter och åtgärder, samt bjuder in till
deltagande på grundval av individers sociala roller inom det.65
McQuail hävdar likväl att den rituella kommunikationsmodellen ser vardagskommunikation
som en ritual, således en fråga om att dela med sig, delta, upprätta och bevara gemenskap.66
Han förklarar tillika hur modellen kan ses som uttrycksfull, i egenskap av dess betoning på
tillfredsställelse av uppfattningar och känslor, både ur avsändaren och mottagarens
perspektiv.67
Budskapet i rituell kommunikation är vanligen mångtydig och potentiell i den form då
symboler och associationer inte väljs av deltagaren själv, men görs tillgängliga i kulturen.
Rituell kommunikations ses dessutom som tidlös, oföränderlig och McQuail hävdar att
kommunikationen har verkningar på samhället, i form av interaktion och sociala relationer.68
Carey klargör vidare hur de båda kommunikationsmodellerna inte nödvändigtvis utesluter
varandra. Den rituella modellen utesluter inte transmission och den enkelriktade
informationens överföring helt, dock hävdar den rituella kommunikationsmodellen att man
inte kan förstå kommunikationsprocesser utan en ingjuten ritualistisk kommunikations vy och
social ordning.69
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3.5 Organisationers behov att kommunicera
Utöver det sätt individer personligen kommunicerar med varandra har likväl organisationer ett
behov av att kommunicera. Däremot har inte organisationer, (innefattande företag,
myndigheter och föreningar) alla de behovsvariablar likt enskilda individer har.
Organisationer har enligt Larsson ett stort behov av att överleva och att visa sig personliga för
att göra sig mer tillgängliga för målgruppen.70
Kommunikation som tillämpas i organisationssammanhang inom den internationella
kontexten får oftast benämningen Public relations (PR). I nationella sammanhang används
synonyma termer, informations- eller kommunikationsverksamhet, eller strategisk
kommunikation.71 Falkheimer och Heide försökte tidigt i sin forskning definiera begreppet
strategisk kommunikation: En organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina
mål.72 Strategisk kommunikation är ett forskningsfält, där forskare inom området intresserar
sig för strategiska kommunikations frågor och dess konsekvenser för samhället,
organisationer och individer. Vidare beskriver de att begreppet kan ses likt en praktisk
tillämpning.73
Under 1900-talets början skapades en stadig kommunikationsstruktur med professionella
medieägare, centraliserade kommunikationsorganisationer och sakkunniga
kommunikatörer.74 I samband med teknikens och internets utveckling under 1990-talets slut
utmanades kommunikationsstrukturen och maktfördelningen mellan ägandet av
medietekniken som spreds till allmänheten.75
Falkheimer och Heide lyfter Jenkins klargörande inom området, gällande ny och modernare
kommunikationsstruktur, vilken har tydlig relevans för strategisk kommunikation och
kännetecknas idag av konvergent mediekultur. Begreppet innebär att gamla och nya medier
interagerar, det skapas nya former av kommunikation och gränser för privat och offentligt,
eller information och underhållning suddas ut.76 Likväl påvisar Jenkins hur en deltagarkultur
vuxit fram i samband med den enkelriktade kommunikationens upplösning, vilken tidigare
dominerat området för kommunikation. Inom deltagarkultur ses ett intresse för
kommunikationens meningsskapande mellan deltagarna själva.
Begreppet deltagarkultur framhåller möjligheter för återkoppling och gemensamma processer
för intressenterna bakom de professionellas domäner.77
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Ett begrepp som hänger tydligt samman med deltagarkultur är kollektiv intelligens. Begreppet
innebär problemlösning, genom bidragande delar för att nå en helhet och ett svar.78 Jenkins
påvisar sociala mediers roll i sammanhanget, dessa skapar möjlighet att kommunicera på
annat sätt, samt interagera ur ett realistiskt perspektiv. Enligt Jenkins har sociala medier gett
kommunikatörer ett relativt enkelt medium, för att skapa och bevara dialog med en större
målgrupp, samt kartlägga olika människors behov och åsikter och skapa långsiktig relation.79
Falkheimer och Heide lyfter likväl Cooke och Buckley resonemanget om sociala mediers
fördelar i en strategisk kommunikativ framgång. De klargör hur sociala medier ger en
interaktiv möjlighet i form av att användarna kan kommentera, betygsätta och dela innehåll.
De ser sociala medierna som en medierevolution, vilka har en påverkan för hur vi människor
agerar, tänker och förstår samtiden.80 Detta genom att tillskillnad från de traditionella
medierna, skapar sociala medier en mer öppen och demokratisk medieanvändning.81

3.6 Sociala medier, kommuner och demokrati
Tidigare forskning om sociala medier visar att det finns i nästan alla svenska hushåll. Endast
7 procent av den svenska befolkningen lever vid sidan av internet och dess funktioner.82 Från
att endast ett fåtal personer har varit dagliga användare har det idag skett en enorm framväxt,
där antalet användare har mer än fördubblats och gått från 28 procent (2010) till 58 procent
(2016) de senaste sex åren.83
Svenskarna och Internets årliga rapport visar att Facebook dominerar bland sociala medier.84
71 procent respektive 51 procent av Sveriges män och kvinnor använder Facebook dagligen
och procentandelen ökar för varje år som går.85
Facebook är som störst bland unga vuxna 16 – 25 år, (94 procent) och lägst bland de äldre
65+, (18 procent).86 Vidare är Facebook det sociala mediet med mest framgång oavsett
åldersgrupp och Instagram rankas som sekundärt, utan samma genomslagskraft hos den äldre
åldersgruppen.87 Utöver privatpersoner har även kommuner och andra offentliga
organisationer också öppnat portarna för sociala medier som alternativa
kommunikationskanaler att tillämpa i sin kommunikation.88
Som tidigare nämnts, ställer medborgare som följer kommuner på Facebook krav på hur de
bör bemöta sina medborgare på sociala medier. Studier ur ett medborgarperspektiv förklarar
att medborgare som följer kommuner anser dem vara passiva och de söker mer interaktion
och engagemang på sociala medier.89
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Nepal, Paris och Georgeakopoulus lyfter medborgarnas behov av en tvåvägskommunikation i
deras studie, vilket enligt dem bör ses som myndigheters främsta utmaning.90 De offentliga
organisationer som inte nyttjar sina sociala medier likt ett interaktionsverktyg kommer
slutligen bli ineffektiva.91
Likväl framhäver Kaplan och Haenlein följares krav på en organisations aktiva flöde och
tvåvägskommunikation.92 Offentliga organisationers Facebooksidor bör vara ständigt
uppkopplade, uppdaterade, samt aktivt kommunicera med sina följare.93 Tidigare studier om
sociala medier i relation till kommuner visar däremot att sociala medier på lokal nivå används
främst ur ett informativt syfte och inte som ett verktyg för interaktion och marknadsföring.94
Enligt Larsson har internet och sociala medier en väsentlig roll som demokratiska aktörer i
Sverige95 och ur en demokratisk synvinkel kan sociala medier användas i syfte att aktivera
medborgare i en kommun.96 Sociala medier främjar således en tvåvägskommunikation och
kan enligt Nilsson och Carlsson både sprida information och aktivera passiva medborgare.97
Med ökat engagemang från medborgarna förväntas demokratin främjas och därför bör enligt
Svensson, kommuner som en del i det demokratiska arbetet skapa bra förutsättningar för
samhällsmedborgare, där interaktion över sociala medier är användbart i syfte att skapa
gemenskap.98
Förmedling av budskap via sociala marknadsföringskanaler utgör idag en stor del av
organisationers arbete.99 Mangolds och Faulds presenterar i sin artikel att organisationer bör
använda sig av strategi i sin kommunikation. Strategin bör grundas i en enhetlig interagerad
marknadsföringskommunikation.100 Mangolds och Faulds hävdar att det bör finnas en strategi
som återspeglar organisationens värderingar, där en tydlig bild av organisationen kan
kommuniceras ut till målgruppen.101 Kaplan och Haenlein vidareutvecklar resonemanget med
att förtydliga hur organisationer bör förmedla en samlad bild av sig själva i sina
kommunikationskanaler.102
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Kavaratzis har studerat platsmarknadsföring och ser detta som en lämplig metod för staden att
marknadsföra sig genom att skapa konstruktion, kommunikation och förvaltning av stadens
image.103 Stadens image blir förutsättningen för utvecklingen av stadens varumärke. Således
förvaltas varumärket av staden med avsikt att sända ut ett budskap, men som fortsatt tolkas
utifrån individens förförståelse.104 Konstruktionen av stadens varumärke är därför inte
definierat om av vad staden vill förmedla utan hur den mottas.105 Kavaratzis hävdar att
platsmarknadsföring ger en utgångspunkt för utveckling av politik och ekonomi samt ökar det
medborgares engagemang och tillhörighet till platsen.106

4. Metod
I följande kapitel redogörs vårt metodologiska övervägande, där vi presenterar valda metoder
och material för arbetet. Kapitlet kommer dessutom klargöra för arbetets urval och
avgränsningar.

4.1 Metodval
Studien är utförd ur en deduktiv ansats, där vi har utgått från teorier gällande vårt
forskningsområde som sedan studien har ämnat fastställa med hjälp av insamlad empiri.107
Studien utfördes delvis med en kritisk diskursanalys, vilket är en kvalitativ metod, där
perceptioner studerats utifrån olika områden.108 En diskurs kan definieras på flertal olika sätt,
följande studie utgick från definitionen att diskurser är språkliga praktiker,109 vilket vidare
gav möjlighet att språkligt kategorisera utefter regelbundenheter.110 Studien utgick från en
kvalitativ diskursanalys med avsikt att skapa förståelse för Mölndals stads Facebooksidas
diskurs. Vidare stärktes den kritiska diskursanalysen av kvalitativa intervjuer. Den kritiska
diskursanalysen i syfte att fastställa mönster i Mölndals stads Facebooksida och kvalitativa
intervjuer med avsikt att få förståelse för medborgarnas synpunkter.111 Metoderna
kompletterar varandra eftersom studien inte haft förståelse för respondenternas svar om vi
inte fastställt strukturen i kritiska diskursanalysen, likväl hade arbetet saknat medborgarnas
tankar utan kvalitativa intervjuer.
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4.1.1 Diskurs
Den mest grundläggande definitionen av diskurs är språkliga uttryck och samtal, dock kan
begreppet diskurs även beskrivas som en institutionell kunskapsproduktion där olika
institutioner förknippas med viss expertis.112 Kunskapen har utvecklats genom regler,
konventioner som bestämmer vad och hur man gör olika saker.113 Diskursen är allt som
skrivs och sägs inom den institutionella sfären och dess expertis.114 Diskurs kan även
beskrivas som en social interaktion mellan två eller flera personer. Interaktion mellan person
och samhälle påverkas i sin tur av dess situationella kontext.115 Kunskapen är därför
förknippad med vad vi som människor gör och på vilket sätt det görs.116
Berglez hävdar att det är väsentligt för en diskurs att se till de konsekvenser som resulteras av
hur olika diskurser möts, eftersom de behandlar den kritiska lingvistikens centrala fokus,
maktförhållanden i samhället.117
Likt andra metodologiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen grundar sig
diskursanalysen i en mer eller mindre konstruktivistisk utgångspunkt.118 Detta syftar på hur
människor talar om företeelser och konstruktioner som skapar förutsättningar för att påverka
vårt sätt att föreställa dem.119 Mer konkret handlar ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt
likt tidigare nämnts om de föreställningar som byggs upp och hur de påverkar bilden vi
människor speglar gentemot andra.120
Eftersom Mölndals stad är en institution vilken bildar konstruktioner och företeelser på sin
Facebooksida har studien delvis utgått från konstruktivistiskt angreppsätt i den kritiska
diskursanalysen. De konstruktionerna skapar i sin tur en extern bild av deras organisation.
Följaktligen bygger Mölndals stad upp en konstruerad bild, vilken ska spegla dess
organisation. Det är därför väsentligt att behålla ett visst konstruktivistiskt angreppssätt i
studien, i syfte att behålla ett kritiskt tänkande gentemot Mölndals stads externa bild de själva
väljer att presentera för samhället.
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4.1.2 Kritisk diskursanalys
Kritisk diskursanalys är en metod som ämnar kritiskt undersöka direkta samt indirekta
framställningar.121 Det är viktigt att sätta sig in i den diskursens karaktär och skapa förståelse
för dess produktion i syfte att kunna särskilja olika förhållanden som befinner sig inom den.122
Tillskillnad från traditionella diskursanalytiker, ser de kritiska diskursanhängarna på diskursen
ur en större kontext, som i sin tur styrs av språk- och samhällsstruktur.123 Fairclough
understryker hur den kritiska diskursanalysen är en god metod vid studier om relationen
mellan kommunikation och samhälle.124 Detta i syfte att studera hur media konstruerar en
verklighetsbild. Fairclough hävdar att textproduktion är en stor del vid utövning av makt, där
texten fungerar är ett verktyg som konstruerar men också konstrueras.125 Fairclough hävdar att
konsumenter av texter ständigt bör ifrågasätta texten och hur den är utformad med avsikt att
förstå textens produktion och hur den är utformad samt vilka intressen som har förbisetts.126
Som tidigare nämnts har studien utgått från en kritisk diskursanalys, i syfte att synliggöra
Mölndals stads sätt att bygga upp en konstruktivisisk bild av sig själva med hjälp av deras
Facebooksida. På deras Facebooksida söker vi regelbundenheter inom analysmaterialets
situationella kontext för att synliggöra underliggande maktfaktorer som de använder i syfte
att bygga upp ett varumärke via sin kommunikation på Facebook. Studien har dessutom tagit
en kritisk ansats i syfte att påvisa Mölndals stads Facebooksidas värdering av teman att
publicera på Facebook, där kommunen väljer att selektera sitt innehåll på Facebooksidan.
Berglez har utvecklat van Dijks analysmodell för kritisk diskursanalys, som syftar på att
studera texter på makro- som mikrostrukturell nivå och diskuterar modellen utifrån fyra led:
tematiska, schematiska, koherens och ordval.127
Vidare följer en mer detaljerad mikroanalys av texten, där fokus ligger på koherens och
överflödig diskurs som inte tillför något relevant till texten, som sedan påverkar diskursen.128
Traditionsenligt används analysmodellen vid studier av nyhetsartiklar, dock såg vi en
tillämpbarhet av analysmodellen i denna studie. I syfte att modifiera analysmodellen har
studien endast utgått från att hitta värdeladdade ord samt textuella luckor som
analysegenskaper på mikroanalytisknivå, i syfte att synliggöra överflödig diskurs samt
undersöka huruvida diskursen kräver ett sociokulturellt band i syfte att förstå dess
textproduktion.
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4.1.2.1 Analysmodell
Den modifierade analysen har skett i två led där makroanalysen används för att söka
schematiska strukturer och mikroanalysen lägger fokus vid den lexikala stilen.
van Dijk utvecklade makroanalysen i syfte att skapa förståelse för övergripande egenskaper
som texten besitter.129 Desto mindre relevant texten anses vara, desto mindre återkommande
är dess tema i relation till flödet.130 Den tematiska strukturen på makronivå utgår från att
finna karaktärsdrag i texten där en hierarkisk struktur eftersöks, dessa analyseras sedan som
ett nyhetskluster alt. Som en enskild artikel.131 I följande studie ses värdering av teman som
tematiska strukturer från Mölndals stads Facebook, då den ämnar att undersöka ett
Facebookflöde och inte en dagstidning. Ytterligare sker en analys på makronivå i syfte att
fastställa textens schematiska struktur, vilken påvisar diskursens sociokognitiva
berättarkonventioner. En schematisk struktur är således en text som relaterar till det
förgångna, där dess relevans påvisas återigen och därefter ger en hierarkisk styrka i relation
till övriga enskilda inlägg.132 I den schematiska strukturen eftersöks hur en kontext
institutionaliseras och marknadsförs indirekt med hjälp av textens återkomst och
underliggande högre värdering i relation till andra teman.133 Den schematiska strukturen i en
dagstidning är vanligtvis rubriker och ingresser där det diskuteras orsak, verkan och aktörer i
händelser.134 Utifrån den här studien och Mölndals stads Facebookflöde eftersöks istället de
schematiska strukturerna i form av strukturer i flödet. Berglez lyfter in vikten av selektering
på makronivå, vilket betyder att analysen ämnar undersöka diskursen och inte övriga
kommentarer eller röster och han påvisar betydelsen av att särskilja författaren ifrån
kommentarer vid analysen.135
Det andra ledet i analysen är på mikrostrukturell nivå, vilken fokuserar på textens lexikala
stil, den bildas av textuella luckor och värdeladdade ord vilken ämnar att förklara den
övergripande stilen texten har. Textuella luckor är det som användaren av texten måste fylla i
själv med hjälp av dess sociokulturella band till diskursen, d.v.s. användaren förväntas vara
införstådd i kontexten.136 Ytterligare analyserades de ordval som diskursen använt och deras
innebörd i relation till kontexten, huruvida de får en laddning inom dess ramar.137 Ordval
analyserades ur den lexikala stilen, där fokus ligger vid kontextens ordval i beskrivningar och
presentationer.
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4.1.3 Kvalitativa intervjuer
Som tidigare nämnts anser vi att valet av metoden kvalitativa intervjuer gav möjlighet för en
förståelse för hur Mölndals stads medborgare upplever och kommunicerar på kommunens
Facebooksida.
Vi valde att genomföra personliga intervjuer med individer, i enlighet med vad Larsson kallar
för samtalsintervjuer.138 Den form av intervjuer sker i samtal och frågestrategin som användes
konstruerades enligt ett semi-strukturerat sätt.139 Bryman beskriver tillvägagångsättet, där
frågorna är tematiskt upplagda med utgångspunkt från studiens frågeställningar.140 Den
tematiska uppdelningen utgick likväl från studiens teorier för att vidare ta sin utgångpunkt i
senare analysmaterial.141
Målet med samtalsintervjuer är att det ska ske en dialog mellan intervjuaren och
studiesubjekten, i hopp om att nå en förståelse för studiens fråga. Eftersom intervjuerna sker
med avsikt att få respondenternas uppfattningar och åsikter kring problemområdet har vi i
denna studie valt att benämna studiesubjekten som respondenter.142
Larsson åsyftar till att samtalsintervjuer inte sker i perfekta termer av öppen, djupare och
kontinuerlig dialog. Han klargör att dialogen sker i enlighet med att intervjuaren ställer frågor
som respondenten sedan svarar på, dock i samband med att intervjuaren har en viss
reflektion, signaler och synpunkter i samspelet.143 Intervjuguiden (Bilaga 1) var i det syftet
uppbyggd med hjälp av två teman, dock i hänsyn till att det kan ske en förändringsprocess i
både frågornas ordning samt i svaren från respondenten.144

4.2 Urval och avgränsningar
I följande del kommer studiens avgränsningar och urval redogöras dels för innehållsanalysen
och dels för intervjuerna.

4.2.1 Urval i kritisk diskursanalys
Studien är uppdelad i två led där den kritiska diskursanalysen delvis har en tidsbegränsning,
delvis skett på ett begränsat innehåll. Studien bygger på en analys av Mölndals stads
Facebooksida under två månader mellan 2 februari - 2 april 2017 med ett omfång på 50
Facebookinlägg.
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Analysen utfördes med avsikt att finna mönster på Mölndals stads Facebooksida, vilket
besvarar studiens frågeställning och gav arbetet validitet.145 Studien koncentrerade sig på
avgränsade tidsperiod i syfte att kunna ge en större inblick i empirin än en större
materialbearbetning. Längre studieperiod hade gett högre validitet och bredare bild av
Mölndals stads olika teman och mönster på Facebooksidan, likväl som fler miljöer kunnat
vara mer givande till studien, exempelvis hade en jämförelse av dessa miljöer kunnat
utföras.146 Vår studie erhöll tillräckligt mycket empiri för att det skulle vara representativt i
relation till frågeställningen, då vi kände reliabilitet i studien.147
Den kritiska diskursanalysen avgränsade dessutom innehållet till endast Mölndals stads
Facebooksida. Urvalet höjde studiens validitet, då frågeställningen, som den kritiska
diskursanalysen ämnade att besvara, endast fokuserade på Facebook.148 Eftersom studien har
utgått från Mölndals stads officiella Facebooksida ansåg vi det viktigt att säkerställa vid
insamling av empirin att likväl vi och respondenterna hade en överensstämmande bild om vad
studien undersöker, detta i syfte att ha en yttre validitet.149
Urvalet gjordes då Mölndals stad varken har en aktiv Instagramsida eller ett Snapchatkonto
tillskillnad från deras Facebooksida som har ungefär 4300 medlemmar. Som tidigare nämnts
visar tidigare studier dessutom att Facebook är det dominerande sociala mediet, med högst
daglig aktivitet, vilket ytterligare stärker urvalets relevans. 150
Då studien är utförd med hjälp av en kritisk diskursanalys är den endast fokuserad på texten
således ord och meningsuppbyggnader på Mölndals stads Facebook i deras flöde av inlägg.
Den har frånsett logotyper, bilder etc. då studien inte ämnar att semiotisk ansats.

4.2.2. Urval i intervjuer
Urvalsprocessen för de kvalitativa intervjuerna, utgick från vad Larsson benämner som
variationsurval. Det betyder att respondenterna representerar en bredd inom
forskningsfrågorna, varefter vi med ett variationsinriktat urval ville skapa en bredd av
respondenternas ålder, för att på så sätt tillgodose ett större åldersspanns med respektive
åsikter och resonemang i frågeställningarna.151
Urvalet av respondenterna skedde till en början med en person som vi visste var bosatt i
Mölndals stad och som har ett Facebookkonto. Därefter skedde resterande intervjuer efter ett
så kallat snöbollsurval.152 Vilket betyder att vi intervjuade en person som sedan hjälpte oss att
lokalisera nästa intervjuperson som också var bosatt i kommunen, på så vis utvecklades vårt
snöbollsurval där intervjupersonerna förde oss nästa individ osv.153
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Eftersom studien handlar om Mölndals stad var det av betydelse att välja respondenter som
bor och har en koppling till kommunen. Ytterligare var det centralt att respondenterna hade
ett Facebookkonto, då studien behandlar Mölndals stads Facebooksida. Dessa två urval
benämns som ett stratifierat urval.154 Det var dock problematiskt i urvalsprocessen att få
tillträde till personer som följer Mölndals stad på Facebook.
Följaktligen var det mer än hälften av de personer vi tillfrågade som inte följer Mölndals stad
på Facebook. Vilket resulterade i valet att använda två respondenter som inte följer
kommunen och två som följer.
Vi valde att intervjua fyra respondenter, då vi ansåg att antalet och dess variationsbredd i
ålder kunde ge oss svar på studiens frågeställningar.155

4.3 Material och bearbetning
I följande del redogörs för material och bearbetning som genomförts i makro och
mikroanalysen och i intervjuguiden.

4.3.1 Makro och mikroanalys
Den kritiska diskursanalysen har likt tidigare nämnts utförts med hjälp av makro - och
mikroanalys och ämnade besvara frågeställningen:
1. Hur kommunicerar Mölndals stad med medborgarna på kommunens Facebooksida?
Till att börja med studerades Mölndals stads Facebookinlägg på makronivå där vi sökte efter
regelbundenheter och teman som var återkommande. Teman som kommer att benämnas som
primärteman är de mest återkommande. Teman som är mindre återkommande benämns som
sekundärteman.
Analysens andra steg utfördes på mikroanalytisk nivå, som utgick från våra primärteman. Vi
eftersökte samband mellan primärteman och värdeladdade ord och dessutom om det fanns
tematiska strukturer som överensstämde med en viss framställning från Mölndals stads
Facebooksida. Ytterligare analyserades samstämmigheten, alltså om det krävs sociokulturella
band till Mölndals stad för att förstå kontexten i deras inlägg på Facebook.
Vi valde att dela in våra teman i olika kategorier utifrån vårt förarbete inför studien på
Mölndals stads Facebooksida, då vi hade möjlighet att se över flödet innan
empirisinsamlingen utfördes. I förarbetet fann vi strukturer i flödet, där vi valde att dela in
dessa i sex olika kategorier vilka kunde representera en övergriplig bild av varje tema som
presenteras på Mölndals stads Facebooksida.
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Tabell 1.
Makroorienterad analys på schematisk struktur
Återkommande teman

Primär och sekundärteman

Externa röster

Vilka återkommande teman
existerar?
Finns det primär, likväl
sekundär teman?
Vilka externa röster
förekommer i primärteman?

Tabell 2.
Mikroorienterad analys av primärtema
Lexikal stil:
Värdeladdade ord:
Textuella luckor

Lokal information
Kontextens övergripande textuella stil i form
av värdeladdade ord och textuella luckor.

Miljöpolitiska inlägg

Skola

Vilka ordval används och finns det en värdeladdning i ordvalen?
Underförstådd information, på vilket sätt
förväntas läsaren av texten ha en
förförståelse för kontexten?

Ovan redovisas tabeller som illustrerar hur vi gick tillväga i analysen i syfte att tydligt kunna
strukturera upp empirin i mikroanalysen.

4.3.2 Intervjuguide
I tabellen nedan presenteras kort bakgrundsinformation från respektive respondent i egenskap
av ålder, med avsikt att kunna urskilja respondenterna i resultat och analys.
Tabell 3.
Respondentförklaring
Respondent 1
Ålder: 25

Respondent 2
Ålder: 37

Respondent 3
Ålder: 55

Respondent 4
Ålder: 78

Kön: Man

Kön: Kvinna

Kön: Man

Kön: Kvinna

Fiktivt namn: Karl

Fiktivt namn: Kristine

Fiktivt namn: Roger

Fiktivt namn: Gunnel
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Innan de kvalitativa samtalsintervjuerna inträffade var det av betydelse att se till förarbetet.
För att kunna fastställa intervjuguidens användbarhet till studiens frågeställningar valde vi att
göra en provintervju, detta i syfte att undvika att frågor saknades eller sågs som överflödiga.
Provintervjun utfördes med en Mölndals bo som följer kommun på Facebook, vi valde att inte
förändra intervjuguiden efter provintervjun. Förarbetet säkerställde även att intervjuguiden
fokuserade på de teman som bestod av två av studiens frågeställningar:
2. Hur kommunicerar medborgarna med Mölndals stad på kommunens Facebooksida?
3. Hur upplever medborgarna i Mölndals stad kommunikationen med kommunen på deras
Facebooksida?
Vidare var det av angelägenhet att se till att intervjuerna skedde inom en god tidsram och i en
lugn, avskärmad miljö för att undvika att samtalet på något sätt kunde störas.156 Intervjuerna
ägde rum i vecka 17 på Mölndals stadsbibliotek och tiden för intervjuerna skedde under
eftermiddagstid, då respondenterna slutat jobbet eller skolan. Varje intervju pågick i cirka
trettio minuter.
Därefter skapade vi frågor utefter dessa teman, där frågorna följde en ordning i
intervjuguiden.157 Vi valde dock att vara flexibla i intervjuguiden men hänsyn att
respondenterna kunde lämna tomma svar, på så vis kunde vi ställa potentiella följdfrågor eller
uppföljning av tidigare frågor för att få ett tydligare svar.
Intervjuerna spelades in för att på så sätt underlätta efterarbetet med transkriberingen. Dessa
kunde dessutom registrera potentiell tystnad, tveksamhet eller tonfall som uppkom in
intervjun, vilket kan vara intressant för vidare analys.158 Transkriberingen utfördes snabbt
efter respektive intervju för på så sätt undvika viktiga reflektioner och tolkningar som
glömdes bort. Likväl underlättande transkriberingen möjligheten att utnyttja citat från
respektive respondent för att exemplifiera deras åsikter och resonemang i resultatet.159

4.4 Forskningsetiska aspekter
I följande del klargörs etiska överväganden som arbetet tagit ställning till samt validitet och
reliabilitet.

4.4.1 Etiska överväganden
Studien har utgått från forskningsrådets fyra krav, vilka innefattar ett informationskrav,
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt ett nyttjandekrav.160
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De allmänna kraven har vi förhållit oss till genom att informera Mölndals stad om vår
undersökning samt våra respondenter inför intervjuerna. De berörda har informerats om både
intresset och grunden till studien. Dessutom har det vetenskapliga syftet betonats och även att
deras svar kan ligga till grund för vidare forskning.161 I linje med konfidentialitetskravet har
en transparens angående respondenternas roll i studien införskaffat ett högre förtroende för
studiens syfte och skapar därför goda möjligheter för en empirisamling.
Studien utgick likväl från vad Larsson benämner som den kumulativa förståelsen.162 Det
innebär att vi var medvetna om att vår kunskap kunde öka efter varje intervjusituation, vilket
vidare kunde ha präglat den efterföljande intervjun. Riskerna med den kumulativa förståelsen
ses på vilket sätt vi som intervjuare fungerar likadant under alla samtalsintervjuer, vilket
enligt Larsson kan motverka nya infallsvinklar. Ytterligare medvetengjordes vi angående de
förkunskaper vi besitter inom forskningsområdet, vilket kunde ha påverkat intervjuernas
samtalsdjup och av den anledningen var det centralt att agera balanserat i
samtalsintervjuerna.163 Dock anser vi att de förkunskaper vi besitter inom forskningsområdet
var av stor betydelse i tolkningen av respondenternas utsagor i vidare analys.164

4.4.2 Validitet och reliabilitet
Studien har likt tidigare nämnts erhållit en reliabilitet, detta genom att behålla en gemensam
bild av hur vi ska analysera vår insamlade empiri, en överensstämmelse om studiens syfte
samt hur vi ska tolka resultatet.165 Vidare har en öppen och kontinuerlig dialog erhållits och vi
har dagligen dokumenterat i loggbok med avsikt att bibehålla samma tankestruktur under
studieperioden. Studien har även eftersträvat efter en intern validitet, då vi båda har närvarat
vid den kvalitativa diskursanalysen och kvalitativa intervjuerna.166 Följande arbetssätt har
genererat till att vi kan ge en samstämmighet mellan teorier och empiri. I kvalitativa studier
ger intern validitet styrka, vilket vi gjorde i vår närvaro vid empirisamling och vidare i
analysprocessen. Av den anledningen kan vi styrka våra teorier med direkta citat och
iakttagelser från den insamlade empirin.167
Utifrån fallstudien, vilket belyser kommun Mölndals stad, finns en medvetenhet om att
studien inte är tillräckligt generaliserbar. Det är problematiskt att generalisera resultatet av
studien på andra kommuner i Sverige, på grund av variabler som storlek, invånarantal,
resurser etc. Däremot anser vi att liknande mönster som återfunnits i Mölndals stads externa
kommunikation på Facebook och ett behov av en behovsanalys likväl framträder hos andra
kommuner i Sverige.168 Dessutom grundar sig studien i endast fyra respondenter i de
kvalitativa intervjuerna och därmed blir det svårt att förhålla sig till några generaliseringar.
Därför ämnar inte studien att göra en generalisering av resultatet, då syftet med studien är att
analysera och finna eventuella mönster utifrån respondenternas reflektioner kring
forskningsområdet.169
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Då Berglez version av mikro- makroanalys ämnar att studera dagstidningar i första hand
krävdes en modifiering i syfte att anpassa den till Facebook. I och med detta valde vi att
anpassa modellen efter vårt material och göra modellen tillämpbar till Facebook som fält.
Modifieringen kan ses som problematisk då den är utformad utifrån vår förförståelse som
forskare, där vi fick selektera och tillämpa Berglez metoder utifrån vår empiri. Det kan leda
till att studiens reliabilitet ifrågasätts.170 Dock ser vi en vinst i vår modifierade modell då den
är skapad utifrån vårt fält i syfte att kunna besvara vår frågeställning. Därmed kunde vi
försäkra oss om att empirin var analyserbar utifrån modellen.

5. Resultat och analys
I följande kapitel presenteras resultat och analys utifrån den kritiska diskursanalysens makrooch mikroperspektiv som ska besvara frågeställning 1. Vidare presenteras resultat och analys
utifrån de kvalitativa intervjuerna som ska besvara frågeställningarna 2 och 3. Resultatet
presenteras först och leder vidare till analys med anknytning till teori.

5.1 Mölndals offentliga kommunikation på Facebook
Resultat och analys av makroanalysen är uppdelat i två kategorier, primärteman och
sekundärteman. Kategorierna är rangordnade efter dess regelbundenhet på Mölndals
Facebooksida. Följande presenteras mikroanalysens textuella luckor såväl lexikala stil endast
inom våra primärteman, samt de externa röster som förekommit.

5.1.1 Primärteman
Vi valde att benämna och dela in teman i sex olika kategorier; lokal information,
miljöpolitiska inlägg, skola, integration och familjeliv, näringsliv och jobb inom kommunen.
De mest förekomna var lokal information, miljöpolitiska inlägg och skola och bildade därpå
primärteman. De strukturer vilka var återkommande, dock inte i samma utsträckning som
primärteman, bildade sekundärteman: integration och familjeliv, näringsliv och jobb inom
kommunen.
Makroanalysen synliggjorde externa röster som fanns i samband med Mölndals stads
Facebooksida. De röster har setts utifrån studiens primärteman, där externa röster delades in i
en positiv alt. negativ ton. Primärtemats relation till externa aktörer definierades i studien av
dess röster av kommentarer, reaktioner och aktioner. De synliggör hur utomstående, d.v.s.
följare, ser på Mölndals stads Facebooksida och deras inlägg.
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Tabell 2.
Mikroorienterad analys av primärtema
Lokal information
Värdeladdade ord: Tryggare Mölndal
Gemensamt medborgarlöfte
Det svenska samhället
Textuella luckor Mölndals träffpunkt
Medborgarlöftet

Miljöpolitiska inlägg
Vi tillsammans
Gör du det med?
Hållbarhetsvecka
Föreningslivet

Skola
Glada barn
Stolta över er
Grattis!
Krokslättseleverna
Vi i femman?

Tabellen ovan illustrerar exempel på värdeladdade ord och textuella luckor utifrån
primärteman vilka var mest återkommande på Mölndals stads Facebooksida.

5.1.1.1 Lokal information
Primärteman om lokal information innefattade inlägg om kulturella händelser och
inbjudningar till medborgare, exempelvis målning av påskägg, vernissageinbjudningar,
sportlovsaktiviteter samt firandet av persiska nyåret Nourouz. Vidare innefattade lokal
information mer konkreta upplysningar om väder och trafik inom kommunen.
På mikronivå inom lokal information förekom textuella luckor. Mölndals stad valde att
använda begrepp som medborgarlöftet, ung och Mölndals träffpunkter likväl namnet Curly
Bucket.
Den lexikala stilen Mölndals stad förmedlade under temat lokal information var värdeladdade
ord som: gemensamt, tryggare Mölndal, bästa, ta det försiktigt och delta i det svenska
samhället.
Vid insamling av empiri kring externa röster förekom både positiv och negativ ton beroende
på inläggets innehåll. Inlägg såsom målande påskägg och farväl till fjädrar, hade en god
positiv ton i form av många likes, delningar och kommentarer. Negativ ton framkom i inlägg
gällande ishallen, vägarbeten samt frilufts och motionsspår.
Eftersom Mölndals stads inlägg var rent informativa, uttolkar vi det som att Mölndals stads
lokala informations sker enligt transmissionsmodellen,171 då Mölndals stad som sändare vill
påverka eller överföra information till mottagaren, d.v.s. Facebooksidans följare. Då en
central idé inom transmissionsmodellen är kontroll, där organisationer kan bibehålla en
kontroll över kommunikationen som överförs,172 uttolkar vi det som att Mölndals stad kan
behålla sin konstruktivistiska bild de förmedlar om vad som sker inom kommunen. Eftersom
kommunen väljer att vara ensam i sin redaktionella roll på sin Facebooksida och inte ger
möjlighet för externa aktörer att publicera inlägg, uttolkar vi det som att de kan i sin tur
kontrollera sin enkelriktade kommunikation och behålla en konstruktivistisk bild att
förmedla.
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Trots Mölndals stads kontroll som ensamma redaktörer kunde vi utläsa att det fanns en
interaktion mellan följarna sinsemellan i form av externa röster på kommunens
Facebookinlägg, då de taggade varandra och gav respons på varandras kommentarer. Detta
bekräftar Jenkins begrepp om att en deltagarkultur vuxit fram inom den nya
kommunikationsstrukturen, varpå det sker ett meningsskapande mellan användarna själva i
kommunikationsprocessen, bakom de professionellas domäner.173
Begreppen medborgarlöftet, ung och Mölndals träffpunkter, vilka innefattade textuella
luckor, saknar ytterligare information som förtydligar dess innebörd. Enligt hermeneutiskt
tolkningssätt, är publiken bundna ur kulturella förkunskaper vilket skapar en betydenhet för
nya texter och fenomen,174 i det sambandet tolkar vi det som att Mölndals stad förväntar sina
följare erhålla förkunskaper kring inläggen. De textuella luckor Mölndals stad förmedlar
kräver ett sociokulturellt band till informationen i syfte att förstå dess innebörd.
Enligt meningsskapandeteorin åsyftar begreppet meningsskapande på vilket sätt människor
skapar mening utifrån information och vidare hur den informationen används i relation till
känslor.175 Utifrån det sambandet uttolkar vi det som att Mölndals stad når fram och skapar
mening i sina inlägg med hjälp av värdeladdade ord som exempelvis, gemensamt, tryggare
Mölndal, bästa, att relatera till följarens känslor med avsikt att skapa ett meningsskapande,
samt en gemenskap mellan följare och kommun.
Utifrån de externa rösterna uttolkade vi ett behov från följare att skapa en rituell
kommunikation sinsemellan,176 eftersom de gör ett aktivt val att engagera sig i inläggen
genom kommentarer och Likes. Likaså tolkades att kommunen har en önskan av att förmedla
deras lokala information med avsikt att främja utvecklingen och gemenskapen av staden och
dess medborgare. Ytterligare tolkade vi det som att kommunikationen med de externa
rösterna skedde i termer av deltagande och gemenskap.
Tidigare studier påvisar hur medborgare, vilka går från passiva till aktiva följare på sociala
medier, främjar demokratin.177 Följarnas aktiva handlingar i form av reaktioner, aktioner och
kommentarer på kommunens Facebooksida uttolkar vi som attityder från medborgarna
angående Mölndals stads aktioner, och främjar därför en demokratisk röst.
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Vi uttolkar som att Mölndals stad skapar en konstruktivist bild av deras arbete som
samhälleliga aktörer och bjuder in medborgarna till interaktion, där vi kan se att externa
röster ställer sig kritiska till somliga inlägg, likt Ishallen. Vi uttolkar som att de externa
rösterna väljer att lyfta en negativ och ifrågasättande ton kring Mölndals stads
konstruktivistiska bild av en förbättrad ishall.

Figur 1. Lokal information.178

Mölndals stads konstruktivistiska bild av deras kommunala arbete uttolkas i linje med
Kavaratzis studie om platsmarknadsföring. Där konstruktion är en stor del i förvaltningen av
en kommuns image och således ett sätt för Mölndals stad att bygga sitt varumärke.179

5.1.1.2 Miljöpolitiska inlägg
Ett återkommande primärtema är de miljöpolitiska inläggen som rör kommunen. Kommunen
väljer att lyfta deras arbete med återvinning, uppmuntra medborgare till alternativa och
miljövänligare resmedel samt delaktighet i globala miljöengagemang som Earth Hour. Den
lexikala stilen förmedlades med hjälp av värdeladdade ord som: vi, tillsammans och gör du
det med? Miljöpolitiska frågor ur en extern syn hade endast ett fåtal kommentarer, reaktioner
och aktioner. Textuella luckor inom miljöpolitiska inlägg är få och välinformerade utifrån
dess lexikala stil.
Trots Mölndals stads arbete på Facebooksidan, vilken uttolkas ske enligt
transmissionsmodellen,180 skapas en viss uppmaning till interaktion genom den lexikala
stilen, där de värdeladdade orden: vi, tillsammans och gör du det med? skapar ett gemensamt
engagemang hos medborgarna angående Mölndals stad och dess miljöfrågor.
Dock tolkar vi det som att det inte sker interaktion i den utsträckningen att det skapas en
rituell tvåvägskommunikation kommunikation,181 eftersom kommentarer, reaktioner och
aktioner kring inläggen är få från de externa rösterna angående ämnet. De få kommentarer
som förekom i inläggen var mestadels negativa och ifrågasättande i sin framtoning.
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Enligt Kaplan och Haenlein bör kommuner vara ständigt uppkopplade, uppdaterade, delta i
diskussion och aktivt kommunicera med sina följare,182 vilket tolkas som att Mölndals stad
inte utför i deras miljöpolitiska inlägg. De negativa kommentarer som framgick i inläggen
lämnades obesvarade, där Mölndals stad friställer sig en möjlig diskussion med sina följare i
ämnet.

Figur 2. Miljöpolitiska inlägg.183

Vi uttolkar det som att Mölndals stads miljöpolitiska inlägg sker enligt
transmissionsmodellen,184 där syftet är att informera följarna om miljörelaterade aktioner som
pågår inom kommunen.

5.1.1.3 Skola
Det tredje mest återkommande primärtemat är inlägg vilka berörde kommunens skolor, där de
lyfte elevers framgångar, invigningar av skolor och satsningar på vuxenutbildningar och
alternativa digitala hjälpmedel. I inlägg som relaterade till skola som primärtema förekom
textuella luckor som: vi i femman och krokslättseleverna. Den lexikala stilen bestod av
värdeladdade ord som: Grattis, stolta, lycka till, glada barn och kul!
I enlighet med studier angående platsmarknadsföring,185 tolkar vi inläggen rörande
Fässbergsskolan och Vi i femman fungera som budskap med avsikt att förvalta kommunens
image, där Mölndals stad förmedlar en bild av att de både satsar på kommunens utveckling,
likaså är framgångsrika i skolrelaterade ämnen.
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Följaktligen uttolkades de skolrelaterade inläggen enligt transmissionsmodellen,186 eftersom
kommunen inte uppmuntrade eller möjliggjorde till en rituell kommunikationsprocess,187 i
form av deltagande i inläggen. Inläggen var snarare informativt uppbyggda och skedde i
huvudsak att överföra information till följare. Dock tolkade vi budskapet och informationen i
inläggen som relevanta och meningsskapande i relation till medborgare i kommunen. Med
utgångspunkt från den rituella kommunikationsmodellen,188 tolkade vi att budskapet och
informationen i inläggen upprätthöll en viss rituell kommunikation med avsikt att skapa en
gemensam kultur och upprätthållande av samhället.
Likväl tolkas det som att det krävs, som hermeneutiken förklarar,189 en förförståelse i syfte att
förstå textuella luckor som Mölndals stads Facebooksida lämnar efter sig i skolrelaterade
inlägg. Vi i femman uttolkas som en textuell lucka, vilket kan åsyfta till flertal ting och är
därför intetsägande eftersom Mölndals stads Facebooksida inte väljer att utveckla begreppet.
Interaktionen i inläggen Fässbergsskolan och Vi i femman tolkar vi som kommunikation med
krav på förförståelse, där de berörda i inläggen uppmuntras av kommunen och bildar
gemenskap dem i mellan. Informationen tolkas som intetsägande för övriga i kommunen, då
gemenskapen inte sker på en övergripande nivå.

Figur 3. Skola. 190

De skolrelaterade inläggen kan tolkas som ett sätt att bidra till identitetsskapande och
främjandet av marknadsföringen i kommunen, eftersom följare på Facebooksidan
blir medvetna om kommunens stolthet över sina unga medborgare och lyfter deras
framgångar. 191
Ytterligare tolkades inläggen berörande skola positivt i sin respons från externa röster och
inläggen genererade många likes, delningar och kommentarer. Sambandet kan tolkas som att
inläggen fungerar likt framgångssagor för kommunen och ett bra sätt för Mölndals stad att
skapa god platsmarknadsföring.192
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5.1.2 Sekundärteman
Sekundärteman är teman som var schematiska dvs. återkommande på Mölndals stads
Facebooksida, dock inte lika återkommande som primärteman. Analysen har bortsett
sekundärteman på mikroanalytisknivå eftersom de inte är lika förekomna. Dock valde vi att ta
med sekundärteman i studien på makronivå med avsikt att belysa Mölndals stads
Facebooksidas bredd av information i inläggen.
Inlägg vilka var av sekundär karaktär handlade likt tidigare nämnts om integration och
familjeliv så som integration av nyanlända, samt barns trygghet och delaktighet i familjelivet.
Dessutom lyftes inlägg om kommunens näringsliv, i form av deras arbete att främja lokala
företag, arbetsmöjligheter inom kommunen, lokala evenemang samt Mölndals stads arbete
med att externt marknadsföra sitt lokala näringsliv.
Mölndals stads Facebooksidas sekundärteman uttolkas som ett sätt att lyfta kommunens
lokala näringsliv och därmed kan en form av platsmarknadsföring ske.193 I linje med
organisationers behov av kommunikation, kan sociala medier användas som en utökad röst
med möjlighet att öka dialog och förstå behov hos den riktade målgruppen.194 Vi uttolkar att
en strategisk kommunikativ möjlighet finns i att lyfta inlägg på Mölndals stads Facebooksida
angående näringsliv från sekundär till primärtema.195 Detta med avsikt att öka dialog och
söka behov hos medborgarna i Mölndals stad och därmed kan det lokala näringslivet främjas.
Genom detta skapas således en god platsmarknadsföring för kommunen.196

5.2 Medborgarnas behov av kommunikation med Mölndals stad på Facebook
Vid den första frågan angående i vilken utsträckning respondenterna använder Facebook, var
svaren snarlika. De fyra respondenterna förklarade att de använder Facebook dagligen, både
korta och långa besök, där anledningen till större delen handlade om att hålla kontakt med
vänner och familj. Dock avvek Gunnel något, då hon framhöll sig som en mer passiv
Facebook användare.
Vidare hade respondenterna likväl en positiv inställning till möjligheten att följa offentliga
organisationer på Facebook. De ansåg att Facebook kan vara ett enkelt
kommunikationsmedel för organisationer att använda sig av. Dock reflekterade
respondenterna liknande kring att Facebook inte skulle ses som det enda
kommunikationsmedlet. Roger var tydlig med att han istället besöker organisationers
hemsidor för att få viktig information. Lika så menade Gunnel att hon gärna tar emot viktig
information genom traditionella medier.
Jo, jag tycker det är bra faktiskt det måste jag väl erkänna. De är ju där man numera får dom
där impulserna från olika håll om vad som händer och vad man kan göra. Jag är bara väldigt
rädd att det blir för mycket på det hållet, vi saknar liksom papperna som ska ut i samhället
där det annonseras ordentligt.
Gunnel 78 år.

193

Syssner, J. 2012. S.12.
Falkheimer, J. och Heide, M. (red.). “Deltagarorienterad strategisk kommunikation”. 2011. S 33.
195
Larsson, L. “Inledning”. 2010. S 16.
196
Kavaratzis, M. 2004. S 69.
194

31

Svaren skiljde sig något åt i frågan om respondenterna följer Mölndals stad på Facebook och i
så fall varför eller varför inte. Karl och Kristine följer kommunen på Facebook där de ansåg
det intressant att enkelt kunna få information från den kommun de bor i. Kristine tyckte
framförallt det var viktigt att följa Mölndals stad på Facebook då hon själv arbetar i
kommunen och såg det som ett bra sätt att erhålla snabb information för sin egen vinning.
Jag gör det för att jag bor i Mölndal, jag jobbar inom kommunen på ett äldreboende som
vårdbiträde och ibland så kommer det ut lite information som berör oss som jobbar inom
kommunen.
Kristine 37 år.
Gunnel och Roger följde inte Mölndals stad på Facebook. Roger förklarade likt tidigare, att
han istället besöker kommunens hemsida för att få information. Fast Gunnel inte följde
kommunen på Facebook, var hon positiv i sin inställning till att komma att göra så i
framtiden. Dock påpekar Gunnel att hon inte aktivt följer offentliga organisationer såsom
Mölndals stad på Facebook eftersom hon saknar påminnelser från organisationerna, om att de
existerar på där. Hon påvisar likväl att sin okunskap kring Facebook sätter en del hinder att
bli en följare.
Nej det gör jag ju inte, men det kanske jag borde. Idag följer jag bara Mölndals posten, alltså
tidningen.
Gunnel 78 år.
Trots att Karl och Kristine är följare av Mölndals stads Facebooksida, ansåg de inte sig som
aktiva följare, utan snarare som passiva eftersom de inte gillade, kommenterade eller delade
inlägg.
Nej, jag är inte så värst aktiv på Mölndals Facebooksida. Jag är mer en passiv mottagare,
som tar del av den information jag blir tilldelad.
Karl 25 år.
Som en eventuellt framtida följare av kommunens Facebooksida förklarade Gunnel att hon
troligtvis inte kommer bli en aktiv följare, i den mån att hon kommer gilla, kommentera eller
dela inlägg. Detta eftersom Gunnel är rädd att hennes budskap, i form av kommentarer skulle
kunna missuppfattas av kommunen eller de andra följarna.

5.2.1 Analys av medborgarnas behov
Eftersom alla fyra respondenter i studien, oavsett ålder har en Facebook profil stämmer det
överens med Svenskarna och Internets årliga rapport, vilken visar på att Facebook är ett
socialt medie med framgång oavsett åldersgrupp.197 Eftersom respondenterna dagligen
använder Facebook för att hålla kontakt med vänner och familj, uttolkar vi det som att
respondenterna använder Facebook i enlighet med den rituella kommunikationsmodellen. Då
McQuail hävdar att rituell kommunikation ses som en vardagskommunikation, såldes en
fråga om att dela med sig, delta och bevara gemenskap.198
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I samband med att alla fyra respondenter hade en positiv inställning till att följa offentliga
organisationer på Facebook samt att de var medvetna om Mölndals stad på Facebook, tolkas
det som att det finns en medvetenhet hos privatpersoner om att likväl organisationer öppnat
portarna för att använda sociala medier som en kommunikationskanal.199
Vi ser ett samband mellan tidigare studier om medborgares upplevelser av kommunikation
med kommuner och vårt resultat, där respondenter upplevde en envägskommunikation från
kommunens Facebooksida. 200 Två av respondenterna valde följa Mölndals stad på
Facebooksida i syfte att motta information, vilket vi tolkar som en transmission av
kommunikation. Informationen i kommunikationsprocessen sker alltså i en linjär
envägskommunikation från Mölndals stad som sändare till mottagarna, d.v.s. följarna.201
De två övriga som inte följer kommunen på Facebook såg dock att viktig information istället
gick att hämta via kommunens egen hemsida eller andra traditionella medier, som exempelvis
den lokala dagstidningen. Likt Careys resonemang om att de traditionella medierna
kommunicerar genom envägskommunikation likt transmissionsmodellen,202 kan vi uttolka att
de fyra respondenternas ser kommunikationsprocessen från kommunen på liknande sätt, dock
ur olika kommunikationskanaler.
Utefter respondenternas svar i frågan om de aktivt väljer att gilla eller kommentera Mölndals
stad inlägg på Facebook, uttolkades att medborgarna inte kräver en rituell
tvåvägskommunikation med kommunen, varken på Facebook eller genom de traditionella
medierna, eftersom samtliga respondenter avstod från att aktivt kommentera, gilla eller dela
inlägg.203 Detta säger emot tidigare studier som hävdar att medborgare har behov av
tvåvägskommunikation med sin kommun på sociala medier.204 Å andra sidan lyfte
respondenterna i denna studie att de har ett behov av tvåvägskommunikation med kommunen,
men förklarar en okunskap och lust som det största skälet till deras inaktiva beteende på
kommunens Facebooksida.

5.3 Medborgarnas upplevelser av kommunikationen med Mölndals stad på
Facebook
I frågan om vilken information respondenterna skulle vilja ta del av från kommunens
Facebooksida, var svaren från alla respondenterna överensstämmande. Karl och Kristine
påvisade likt tidigare nämnts att de gärna tar del av information som rör kommunens
nuvarande ombyggnationer eller annat roligt som händer i kommunen, som musik, kultur
eller tillställningar. Samtliga respondenter hade överensstämmande svar, då de ville ha
information i syfte att hålla sig uppdaterade angående de nuvarande ombyggnationerna och
andra framtidsvisioner som kommunen idag satsar på. Således var informationen som
respondenterna ville ha från kommunens Facebooksida överlag information som berörde
lokala händelser i kommunen. Dock avvek Roger något och förklarade att han gärna också
tagit del av politiska debatter.
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Debatter inför viktiga beslut som rör kommunens invånare. Det kan vara intressant att se vad
invånarna tycker inför t ex nybyggen, omorganisationer eller annat som rör de boende i
staden.
Roger, 55 år.
Eftersom Roger och Gunnel inte är följare av kommunens Facebooksida hade de inte några
kommentarer angående kommunens utbud av inlägg. Trots att Karl och Kristine är följare,
var deras inställning till utbudet i sin helhet inte positiv. Kristine förklarar att Mölndals stad
Facebookinlägg inte dyker upp i hennes Facebook flöde tillräckligt ofta. Varför vet hon inte,
men är medveten om att hon själv inte är tillräckligt aktiv på att gå in på kommunens
Facebooksida för att se över utbudet.
Ja... alltså jag som sagt är ju inte inne på deras Facebooksida så ofta utan har väl vart det
någon gång och det ser väl bra ut. Men ännu en gång det är ju inget jag får till mig i min
Facebook om inte jag går in och tittar. Men utbudet är väl bra men… Allt går att förbättra.
Kristine, 37 år.
Karl var inte entusiastisk till utbudet av kommunens Facebookinlägg. Han menar på att man
själv måste söka sig vidare för att få mer information, samt klicka sig vidare på olika länkar
som är kopplade till inläggen, något han sällan orkar göra.
Överlag var alla fyra respondenter positiva i frågan om Facebook kan ses som en alternativ
kommunikationsväg för information från kommunen. Kristina och Gunnel förklarar att det är
en alternativ kommunikationsväg som bör ses mer självklar i och med teknik utvecklingen
och digitaliseringen.
Jag tycker att det är ett bra alternativ, det tycker jag faktiskt verkligen. Som sagt man är ju
inne på Facebook hela dagarna, de är ju bra att man då kan få till sig den informationen där
man är.
Kristine, 37 år.
Dock klargjorde alla respondenter att begreppet alternativ inte är rätt, utan snarare att
Facebook bör ses som ett komplement till kommunens hemsida och andra
kommunikationskanaler. Gunnel påvisade bland annat bristen i tekniken. Hon menar på att
om tekniken brister finns risk att information inte når medborgarna. Därför hävdar hon att
gamla traditionella medierna, som informativa affischer, fortfarande borde vara aktuellt för
att vara säker på att information nått ut till alla medborgare. Likväl menar Roger att inget slår
personlig kontakt när det gäller viktig information.
Inte som ett alternativ, snarare som ett komplement. Det kan fortfarande inte slå personlig
kontakt med kommunen. Jag tror inte att jag hade skrivit på deras Facebooksida om det
gällde något allvarligt. Jag hade ringt eller bokat möte.
Roger, 55 år.
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Trots att respondenterna var övervägande positiva till Facebook som en kompletterande
kommunikationskanal för kommunen, fanns det delade meningar kring vilken utsträckning
respondenterna ansåg sig kunna kommunicera med kommunen på deras Facebooksida. Karl
och Kristine har likt tidigare nämnts påvisat att den information Mölndals stad väljer att
publicera är mer konkret information. Kristine förklarar att kommunen på det sättet kan
kommunicera till henne men inte tvärtom, eftersom hon inte är intresserad av att skriva inlägg
och kommentera på kommunens Facebooksida.
Tvärtom menar Karl att trots att han inte är intresserad av att själv kommentera kommunens
inlägg, kan han se att kommunen skapar en transparens i sina inlägg och ger bra respons till
de följare som väljer att kommunicera där.
Jag tycker att dom ger en bra respons på det inlägg där folk undrar över saker! Mycket
transparenta inlägg som öppnar upp för att övriga följare kan diskutera med varandra
sinsemellan.
Karl, 25 år.
Vidare hade Roger och Gunnel liknande åsikter i frågan. De åsyftar till att även om det går att
kommunicera med kommunen på deras Facebooksida, finns en viss rädsla att informationen
inte når enda fram eller att budskapet ska missuppfattas och hamna hos fel läsare.
Trots att inte alla respondenter för närvarande var aktiva följare på Mölndals stads
Facebooksida, ansåg vi det intressant att ta reda på vad som skulle få de att bli aktiva följare.
Karl, Kristine och Roger gav liknande svar, då de menade att kommunen bör synas mer på
Facebook och framförallt på deras Facebookflöde för att ett större intresse och aktivitet skulle
skapas. Trots att Kristine är en följare av kommunen hade hon näst in till glömt av att de
existerade på Facebook, eftersom de sällan dök upp i hennes Facebookflöde.
Karl tyckte att kommunen borde fortsätta i liknande stil på sin Facebooksida för att hans
intresse och aktivitet skulle öka, då han ansåg att kommunen med sin transparens och respons
av kommentarer i inläggen var givande, dock inte innehållet i inläggen då de inte berörde
hans målgrupp. Kristine och Roger klargjorde också att deras aktivitet möjligen skulle öka
om kommunen satsade mer på vilka budskap de väljer att förmedla, Kristine förklarar att
kommunen har många målgrupper att ta hänsyn till. Vidare förklarar Roger att kommunen
behöver bli ännu bättre på att lyssna och svara på medborgarna.
De behöver i så fall visa att man som kommuninvånare blir lyssnad på. Kanske med direkta svar på
frågor eller förklaringar till beslut.

Roger, 55 år.
Någon som avvek mer i frågan var Gunnel, som förutom ett önskade om att kommunen skulle
synas mer på Facebook, ansåg hon att mycket låg i hennes egen brist på vilja och kunskap för
att ett mer aktivt följande av kommunen på Facebook skulle ske. Hon förklarar att det finns
medborgare av framförallt de äldre åldrarna som inte har full kunskap kring Facebook och
sociala medier generellt. Respondenten hävdar också att information först bör komma ut i
pappersformat där medborgare kan få upplysning om att vidare följa kommunen på
Facebook.
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Njaa, det är nog jag som behöver lära mig att gå in där alltså. Det är ju som jag sa om dem
skickar ut ett papper som säger det här kan du gå in på Facebook och läsa, och då gör du
såhär. För de är många av oss som sitter med en padda eller dator och tänker, äsch det är
för omständligt, det bryr jag mig inte om.
Gunnel 78 år.
Detsamma gäller för de utbildningar som finns om sociala medier inom kommunen, Gunnel
förklarar att den informationen dessvärre, enligt hennes åsikt inte når ut.

5.2.1 Analys av medborgarnas upplevelser
Enligt meningsskapandeteorin går det att utläsa vilket informationsbehov som finns hos
användaren,205 där vi kan uttolka att samtliga respondenter i vår studie har ett behov av lokal
information från kommunen. Ytterligare ses meningsskapandeteorin likt hermeneutiken på
vilket sätt mening skapas mellan sändare och mottagare i kommunikationsprocessen.206 I det
sambandet kan vi uttolka att det inte sker någon meningsskapandeprocess mellan Mölndals
stad och dess följare, då samtliga respondenter påvisar sig som passiva följare och mottagare
av kommunens utbud av information. Kommunikationsprocessen från Mölndals stads
Facebooksida tolkas därför likt tidigare nämnts i enlighet med transmissionsmodellen, såldes
med ett enkelriktat och instrumentellt värde och verkan på dess mottagare.207
Ytterligare uttolkas det som att meningskapandeprocessen inte blir tydlig mellan Mölndals
stad och respondenterna i studien, då vi uttolkar det som att de påverkas av förförståelse om
Mölndals stad och deras inlägg på Facebook, vilket Gripsrud hävdar har en betydelse för
uppfattning av nya texter.208 Trots att medborgarna är passiva eller inaktiva följare av
kommunens Facebooksida tolkar vi likväl orsaken till ett intetsägande meningsskapande,
utefter transmissionsmodellens svaghet, vilken har en begränsningen i sin kommunikation till
frågan om hur överföring av information uppfattats.209 Det är därför viktigt likt Dervin
förklarar att sändaren, således Mölndals stad tar reda på mottagarens, d.v.s. medborgarnas
bakgrund, vardagserfarenheter, sociala nätverk och möjliga tolkningar som kan komma att
förena dem i en menigskapandeprocess.210
Dessutom upplevde två av respondenterna att de missade informationsutbudet då de inte blev
påminda om organisationens existens på Facebook. Gunnel lyfte ett behov av att bli påmind
om Mölndals stads Facebooksida, vilket vi tolkar som en brist på strategisk kommunikation
från Mölndals stads sida, då deras medborgare missar informationsutskick och
kommunikation på grund av dålig exponering på Facebook. I linje organisationers strategiska
kommunikation och begreppet konvergent mediekultur,211 uttolkas det som att Mölndals stad
har en avsaknad av en interagerad kommunikation mellan sociala och traditionella medier i
syfte att lyfta fram deras existens på Facebook till samtliga målgrupper i kommunen.
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Respondenternas positiva inställning till Mölndals stads Facebooksida som en kompletterande
kommunikationskanal tolkar vi som en medvetenhet om varför offentliga organisationer
väljer att synas på Facebook i en digitaliserad värld.212 Men trots respondenternas positiva
inställning till Facebook som en kompletterande kommunikationskanal fanns en medvetenhet
om en eventuell digital klyfta i olika åldersgrupper. Vi tolkar det som att Roger och Gunnel
säger emot vad Jenkins kallar som en kollektiv intelligens, där han syftar på att sociala
medier kan bidra till en långsiktig relation med hjälp av dialog, interaktion och realistiska
uttalanden.213 Respondenterna hävdar i själva verket att Facebook fortsatt ska ses som en
kompletterande kommunikationskanal och inte ersätta den personliga kontakten i forma av
mail eller personligt möten med kommunen.
Den ska inte heller ersätta traditionella medier, i form av affischer och dagstidningen, då de
anser att tekniken kan brista, där informationen inte når ut till samtliga medborgare. Gunnel
ser att traditionella medier har en större möjlighet att nå ut med information till en större
målgrupp, exempelvis den äldre generationen, vilket kan tolkas som att traditionella medier
har större möjlighet att kringgå den så kallade digitala klyftan, alltså nå ut med information
till alla medborgarna oavsett ålder eller möjlighet och tillgång till digitala medel.
Kristine lyfter att kommunikationen och informationsutbudet på Mölndals stads
Facebooksida är alltför enformig och informativ samt saknar upphov till respons, vilket bildar
ett samband med tidigare studier som behandlar kommunikation på lokal nivå. De studierna
påvisar kommuners brist på interaktiv kommunikation.214 Vi tolkar det som att Kristine inte
ser på Mölndals stads Facebooksida som en möjlighet till rituell kommunikation i form av
kommunikation som en deltagande process som skapar gemenskap.215 Trots att Karl var
inaktiv likt Kristine, tolkar vi som att han ser på Mölndals stads Facebooksidas
kommunikation som rituell, då han ansåg att de gav bra respons till aktiva följare. Vi tolkar
det som att Mölndals stad har en viss rituell kommunikation216 men inte i den utsträckningen
att samtliga följare känner delaktighet och gemenskap med kommunen.
Likt tidigare nämnts söker Karl, Kristine och Roger ett mer synligt Mölndals stad på
Facebook för att intresses ska skapas. Vi tolkar respondenternas svar som en brist på
strategisk kommunikation,217 i form av riktade annonsinlägg som syns målgruppens
Facebookflöde.
Eftersom flertalet av respondenterna delvis sökte en större insikt i Mölndals stad som
offentlig organisation, mer samhällsnyttiga inlägg om kommunen och dess politiska beslut,
bekräftar det Mangolds och Faulds studie. Den lyfter att det måste finnas en strategi bakom
vad för information organisationer väljer att publicera på sina kommunikationskanaler,
strategin måste också ta hänsyn till målgruppers olika intressen och riktas i rätt kanaler.218
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6. Diskussion
I det avlutande kapitlet kommer vi sammanfatta och dra slutsatser från föregående analyser.
Kapitlet avslutas med vårt slutord och framtida forskningsmöjligheter.
Utifrån vår kritiska diskursanalys drar vi slutsatsen att Mölndals stad kommunicerar på sin
Facebooksida ur ett informativt syfte i linje med transmissionsmodellen,219 vilket bekräftar
liknande studier inom forskningsfältet.220 Mölndals stads Facebooksidas
transmissionskommunikation visar i denna studie att kommunikationsprocessen inte når alla
medborgare i kommunen. Då Mölndals stad har en låg engagemangsnivå (13,4 procent) anser
vi att om de kommunicerat mer enligt en rituell kommunikationsmodell på Facebook skulle
det öka gemenskapen och engagemangsnivån hos medborgare att bli aktiva följare av
kommunen på Facebook.221
Mölndals stads enkelriktade transmissionskommunikation synliggör en konstruktivistisk bild
och uppbyggnad av sig själva som kommun i sin förmedling av primärteman.222 I det
sambandet ser vi kritiskt på den lokala informationen som förmedlas på Mölndals stads
Facebooksida i deras lexikala stil. En verklighetsbild konstrueras med hjälp av värdeladdade
ord, där deras lexikala stil visar en aktiv kommun, vilka medborgare och offentliga
organisation ingår i en gemenskap. Vi anser att Mölndals stad saknar en transparens i sin
kommunikation då de selekterar ut endast positiv information gällande kommunens inlägg.
Vi ser ett samband i Mölndals stads konstruktivistiska bild de förmedlar med vad Kavaratzis
hävdar är en del av en stads varumärkesbyggnad och utveckling av image.215 Dock är inte
konstruktionen av stadens varumärke definierad om vad staden vill förmedla, utan hur den
mottas av dess medborgare.223
Trots att respondenterna var antingen inaktiva eller passiva följare av kommunens
Facebooksida, kan vi se en önskan av en rituell tvåvägskommunikation mellan medborgarna
och kommunen på Facebook. I den kritiska diskursanalysen kunde vi se externa röster som
valde att aktivt kommunicera med kommunen. Rösterna bekräftar Kaplan och Haenleins
studie vilken diskuterar hur följare av en organisation kräver ett aktivt flöde av
tvåvägskommunikation.224 Dock lyfter tidigare studier inom offentliga organisationers sociala
medier att rituell kommunikation är myndigheters främsta utmaning,225 vilket också bekräftas
i vår studie. Detta kan vi se utifrån respondenternas svar om att kommunen inte når alla
medborgare på Facebook. Vilket vi anser beror på att kommuner, likt Mölndals stad använder
sin Facebooksida främst i ett informativt syfte.226 I det sambandet ser vi att Mölndals stad har
möjlighet att utvecklas i syfte att ligga i linje med den digitala utvecklingen och nyttja
Facebook på bästa sätt, de har ett påtalat utvecklingsområde i syfte att tillgodose behovet hos
medborgargruppen som föredrar tvåvägskommunikation via sociala medier.
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I linje med tidigare studier om offentliga organisationer på sociala medier, bör Mölndals stad
vara ständigt uppkopplade, uppdaterade samt aktivt kommunicera med sina följare men också
arbeta i riktning mot att få fler medborgare att följa kommunen på Facebook. Dock anser vi att
kommunen arbetar åt rätt håll i sitt arbete med att skapa en mer rituell kommunikation i syfte
att främja demokrati via Facebook, eftersom de ger externa röster respons i Facebookflödet.
Eftersom respondenterna i denna studie ser sig själva som passiva eller inaktiva följare har de
ingen kommunikation med Mölndals stad på Facebook. Därför är det problematiskt att
fastställa en direkt kommunikationsprocess mellan kommunen och dess följare. Vi kan se en
önskan från respondenterna av ett tydliggörande från Mölndals stad om hur medborgare ska
kommunicera med kommunen på Facebook, då det delvis fanns en okunskap bland
respondenterna samt en förtroendebrist till att skriva på en offentlig Facebooksida.
Sambandet påvisar enligt oss att det behövs regler och riktlinjer som visar hur
kommunikationen bör ske på kommunens Facebooksida. Vi anser att det kan vara en del av
kommunens strategiska kommunikation, i syfte att kunna behålla en god ton och en långvarig
relation med sina medborgare över sociala medier.227
Respondenterna upplevde att kommunikationen med Mölndals stad var informativ i enlighet
med transmissionssmodellen.228 Respondenterna upplevde dock att det fanns möjligheter till
en rituell tvåvägskommunikation, således en öppen dialog med kommunen på Facebook,
något de flesta av respondenterna ansåg väsentligt i takt med den digitala framväxten. Men
trots de upplevda möjligheterna kände respondenterna sig osäkra i kommunikationen med
kommunen på Facebook, på grund av ovilja och okunskap, dessutom fanns det hos två av
respondenterna en rädsla i att kommunicera öppet på offentliga sidor. Således såg
respondenterna att mycket låg i deras egen vilja att kommunicera bättre med kommunen på
deras Facebooksida. Likväl upplevde respondenterna att kommunen bör bli bättre på att nå
sina målgrupper i syfte att skapa intresse för deras arbete med sociala medier, vilket bekräftar
att en aktiv kommunikation på sociala medier skapar bra förutsättningar för
samhällsmedborgare att föra samtal med kommunen i syfte att skapa gemenskap.229
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6.1 Framtida forskning
Under studiens gång kunde vi se att Mölndals stad valde att skapa ett Instagramkonto, vilket
skapades under april 2017. Av den anledningen rekommenderar vi att vidare studier
undersöker forskningsfältet med utgångspunkt ur kommunens Instagramkonto. I linje med
SKLs riktlinjer om kommunikation på sociala medier ser vi likväl ett behov av forskning
omstrategier kring hur kommuner ska förhålla sig till konstant uppkomna digitala
kommunikationskanaler. Detta då flera kanaler ofta blommar snabbt men under en begränsad
period då det hela tiden uppkommer nya och mer attraktiva kommunikationskanaler. Detta i
syfte att påvisa en central strategi för kommuner och hur de ska förhålla sig till den alltmer
digitaliserade världen.
När kommunen väljer att skapa ett Snapchatkonto, ser vi likväl att forskningsfältet kan ta en
utgångspunkt ur detta sociala mediet. Eftersom vår studie erhöll fyra respondenter med ett
varierande åldersspann och kön, ser vi möjligheter att studera vidare åldersskillnaderna eller
genusaspekter. En annan fortsättning på denna studie kan vara att efter några år göra en
liknande studie på Mölndals stads Facebooksida för att se om några förändringar gjorts och
därpå se om det skett en ökad dialog mellan kommunen och medborgarna. Den studien kan
likväl göras ur en kvantitativ metod. Ytterligare ser vi möjligheter att göra en jämförelse
mellan olika kommuner inom forskningsfältet.

6.2 Slutord
Avslutningsvis kan vi konstatera att respondenterna inte kommunicerade med kommunen på
deras Facebooksida. De upplevde kommunikationen med kommunen ur informativt syfte i
enlighet med transmissionssmodellen.230 Däremot upplevde respondenterna att det finns
möjligheter till en mer öppen och rituell tvåvägskommunikation med kommunen på
Facebook.
Utifrån den kritiska diskursanalysen kan vi konstatera att Mölndals stad arbetar med
Facebook i linje med digitaliseringens framträdande roll, genom att delvis existera på
Facebook samt delvis publicera dagliga inlägg. Dock anser vi att Mölndals stad kan förbättra
sitt arbete då de har ett få antal följare på Facebook i relation till antalet kommunmedborgare.
Likt tidigare nämnts hävdar Boisen att kommuner bör vara aktiva på sociala medier och
använda det som ett skyltfönster vid varumärkesbyggnad, med avsikt att kunna marknadsföra
och skapa direkt dialog med medborgare.231 I linje med vårt resultat ser vi att Mölndals stads
kan gynnas av en större satsning på deras Facebooksida i syfte att nå deras visionsmål 2022.
Studien har påvisat hur visionsrelaterade ämnen som platsmarknadsföring, kommundialog
samt gemenskap kan främjas via sociala medier, likt Facebook.232
Med enkla medel kan även Mölndals stad göra digital succé!
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Bilaga 1.

Intervjuguide
Tema 1: Hur kommunicerar medborgarna med Mölndals stad på kommunens Facebooksida?
•
•
•
•

I vilken utsträckning använder du Facebook?
Hur ser du på möjligheten att följa offentliga organisationer på Facebook?
Följer du Mölndals stad? Om ja, varför gör du det? Om nej, vad behöver Mölndals
stad göra för att du ska följa?
Brukar du gilla eller kommentera inlägg på Mölndals stads Facebook? Om så varför?
Om inte, varför inte?

Tema 2: Hur upplever medborgarna i Mölndals kommunikationen med kommunen på deras
Facebooksida?
•

•
•
•
•

Vad är det för områden av Mölndals stad som du tycker är extra relevanta att kunna
följa och kommunicera kring?
- är det fritid, skola, kultur, energi, sopor, barnomsorg eller annat?
Hur upplever du utbudet av information från Mölndals stad på Facebook?
Hur upplever du Facebook som en alternativ kommunikationsväg för information från
Mölndals stad?
I vilken utsträckning anser du att du kan kommunicera med Mölndals stad på deras
Facebooksida?
Vad skulle få dig att mer aktivt kommunicera med Mölndals stad på Facebook?
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