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Abstrakt:  

I Finland har kommunerna lagstadgade kommunikationsuppgifter. Kommunerna måste förse 

invånare och andra intressenter med information om kommunens service och verksamhet, vad 

som bereds och besluts i kommunen och hur man kan påverka beslutsfattandet. Kommunikation 

är dock mera än det lagstadgade. Kommunerna kan genom kommunikation skapa gemenskap, 

upprätthålla kommunprofilen samt öka invånarengagemanget.  

 

Syftet med avhandlingen var att undersöka kommunernas kommunikation på webbplats och 

Facebook. Webbplatsen är kommunernas viktigaste kommunikationskanal och Facebook är den 

kanalen på sociala medier som kommunerna mest använder sig av. Målet var att undersöka om 

det förekommer skillnader i kommunikationen mellan medierna och om kommunstorleken har 

en betydelse för kommunikationen. Den huvudsakliga forskningsfrågan var ”Finns det 

skillnader i innehållet i kommunernas kommunikation på webbplatsen och Facebook?” och den 

andra forskningsfrågan var ”Finns det skillnader i kommunikationen mellan kommunerna?”. 

 

Som analysmetod användes kvalitativ och kvantitativ textanalys. Urvalet bestod av tolv 

kommuner varav hälften var enspråkigt finska och hälften tvåspråkiga. Därmed granskades 

också språkets betydelse för kommunikationen. Kommunernas kommunikationsinlägg på 

webbplats och Facebook lästes igenom, analyserades och kodades i SPSS. Sedan analyserades 

frekvenser och samband genom korstabellanalys.  

 

Resultatet visade att det förekommer både likheter och skillnader i kommunikationen. Beroende 

på innehåll använder kommunerna medierna på olika sätt. Ett visst innehåll kommuniceras mer 

frekvent via webbplatsen och annan information via Facebook. Resultatet visade också att det i 

vissa innehållskategorier inte förekommer några skillnader i medieanvändningen. 

Kommunstorleken påverkar val av kommunikationsmedia och kommunikationsspråk, men 

kommunikationsspråket i sig har ingen betydelse för kommunikationsinnehållet. 

Kommunstorleken påverkar kommunikationsinnehållet gällande vissa innehållskategorier. 

 

Kommunerna kommunicerar mera genom webbplatsen än Facebook. Oftast handlar 

kommunikationen om information om kommunens service och verksamhet. Stora kommuner 

använder sig mera av webbplatsen i sin kommunikation medan medelstora och mindre 

kommuner kommunicerar mera via Facebook. Kommunstorleken påverkar kommunikations-

volymen och stora kommuner står för över hälften av alla kommunikationsinlägg i materialet. 

Kommunerna är aktiva i att kommunicera mera än det som lagen föreskriver.  

Nyckelord: kommunikation, kommun, medieanvändning, webbplats, Facebook, 

kommunikationsinnehåll 
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1. Inledning 

Kommunikation är överföring av information (Nationalencyklopedin, 2018). För att 

människor och organisationer ska kunna förstå varandra på ett ändamålsenligt sätt är 

kommunikation nödvändigt. Utan kommunikation går det inte att dela med sig information 

och föra vidare livets lärdomar. Kommunikation behövs inom all mänskligt liv.   

 

1.1 Bakgrund  

All kontakt mellan människor är kommunikation. Det vore omöjligt att uppehålla ett 

socialt liv om vi inte kunde kommunicera med varandra och föra fram våra önskemål, 

åsikter och tankar (Petersson & Pettersson, 2012). På samma sätt som människorna 

kommunicerar bör kommunerna göra det. Kommunerna kan inte vara verksamma utan 

fungerande kommunikation. I Finland har kommunerna lagstadgade 

kommunikationsuppgifter och den nya kommunallagen (410/2015) ställer mera krav på 

kommunernas kommunikation än tidigare. Kommunallagen (410/2015) förespråkar 

växelverkan med invånare och intressenter och kommuninvånarnas möjligheter till 

engagemang och deltagande i den kommunala verksamheten. Enligt kommunallagen måste 

kommunerna informera om bland annat vilken service kommunen erbjuder, vilka tjänster 

som står till invånarnas förfogande, ekonomin och om ärenden som bereds och besluts i 

kommunen. Kommunikation i kommunerna är ett strategiskt verktyg för kommunens 

framgång och att skapa livskraft genom kommunikation är en av den framtida kommunens 

viktigaste uppgifter (Kuntaliitto, 2018).  Det är viktigt att kommuninvånarna i Finland har 

en uppfattning om vad som händer i kommunerna och varför. Kommunikation kan ske på 

många olika sätt, men det talade och skrivna budskapet är de vanligaste sätten i vårt 

samhälle. Kommunikation är ändå mera än att förmedla ett budskap genom tal eller skrift. 

Kommunikation är informationsutbyte, skapande av förtroende och gemenskap. 

Växelverkan skapar social gemenskap, som är mycket viktigt för en fungerande kommunal 

verksamhet (Sallinen, Majoinen & Seppälä, 2017).  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Kommunerna har många lagstadgade kommunikationsuppgifter, men syftet med 

avhandlingen ligger i att undersöka kommunikationen som går utöver det lagstiftade. 
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Kommunerna måste kommunicera om en hel del ärenden enligt lagen, och ofta faller den 

information under kungörelser på webbplatsen. Kommunikation är ändå mera än enbart 

kungörelser. Efter en snabb översikt av en del kommuners webbplatser kunde jag 

konstatera att kommunernas kommunikation faller under två kategorier: kungörelser och 

aktuellt (olika benämningar på aktuellt förekom i kommunerna bl.a. nyheter, meddelanden, 

men här används aktuellt). Det är den kommunikation som faller under aktuellt som är av 

största intresse i min avhandling. Det jag intresserar mig för är att se vad kommunerna 

kommunicerar utöver det lagstiftade dvs. vilket innehåll kommunerna vill föra fram åt 

kommuninvånarna och andra intressenter.  

 

Kommunikation sker via många olika medier och kanaler, men i avhandlingen kommer 

kommunikationen att undersökas på kommunernas webbplats och officiella Facebook-sida. 

Kommunerna i Finland är mycket olika när det gäller storlek, struktur, geografiskt läge och 

ekonomiska situation, vilket kan påverka kommunikationsinnehållet. Eftersom det också 

ligger i mitt intresse att se om det förekommer skillnader i kommunikationen på finska och 

svenska inkluderas både enspråkigt finska och tvåspråkiga kommuner i avhandlingens 

undersökning. Urvalskommunerna presenteras mera ingående i materialkapitlet.  

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken typ av information som läggs ut på 

webbplatsen och Facebook. Vidare vill jag undersöka om det finns några likheter och 

skillnader i kommunikationen via dessa kanaler. Enligt lag ska kommunerna använda det 

allmänna datanätet (webbplatsen) som huvudsaklig kanal för informering av 

kommuninvånarna och andra intressenter (Kommunallag 410/2015). I en undersökning 

gjord av Kommunförbundet år 2018 framkom det att Facebook är den mest använda 

sociala media-kanalen i kommunsammanhang. Eftersom dessa kanaler är de som 

kommunerna mest använder sig av, både enligt lag och enligt undersökningen, vill jag 

fokusera på att se om det finns innehållsmässiga skillnader i kommunikationen via dessa 

kanaler. Jag är givetvis medveten om att kommunerna också använder andra kanaler i sin 

kommunikation och de presenteras också kort vidare i avhandlingen, men för att göra en 

avgränsning kommer jag fokusera på kommunens webbplats och officiella Facebook-sida.  

 

Jag föreställer mig att det förekommer skillnader i innehållet i kommunikationen på 

kommunens webbplats och Facebook-sida. Dessa medier är olika verktyg som 

kommunerna använder sig av i kommunikationen och på grund av mediernas varierande 
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karaktär skulle det vara naturligt att medierna används på olika sätt. Verktygen, 

webbplatsen och Facebook, och deras funktioner, presenteras mera ingående längre fram i 

avhandlingen.  

 

Avhandlingens första forskningsfråga är ”Finns det skillnader i innehållet i kommunernas 

kommunikation på webbplatsen och Facebook?”. En andra och samtidigt indirekt 

forskningsfråga är ifall det förekommer skillnader mellan kommunerna när det gäller 

kommunikationen på webbplatsen och Facebook, dvs. ”Finns det skillnader i 

kommunikationen mellan kommunerna?”. I avhandlingen vill jag undersöka om det 

förekommer skillnader och likheter i kommunikationsinnehållet på webbplatsen och 

Facebook. Utöver det vill jag granska om det förekommer några skillnader i 

kommunikationen mellan kommunerna. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

För att syftet med avhandlingen ska framföras så tydligt som möjligt är det på sin plats att 

definiera några begrepp som avhandlingen kommer präglas av. Dessa begrepp är kommun, 

kommunikation, masskommunikation, webbplats, sociala medier och Facebook.  

 

Kommun = ett geografiskt avgränsat område med lokal självstyre och administration. 

Kommuner har offentligrättsliga befogenheter så som beskattningsrätt.  

 

Kommunikation = överföring av information mellan bl.a. människor och djur. För att 

kunna kommunicera behöver man en kod, t.ex. tal eller skrift och ett fysiskt medel som 

hjälper till med överföring av information. Fysiska medel kan vara bl.a. kroppen, papper 

eller dator. 

 

Masskommunikation = kommunikation genom massmedier så som TV, radio och 

dagstidningar. Informationen är offentlig, enkelriktad och samtidig.  

 

Webbplats = en webbplats är en presentation av t.ex. en organisations, persons eller 

företags verksamhet och varor på World Wide Web, dvs. webben. Webbplatsen har en 

startsida varifrån besökaren länkas vidare till andra sidor eller delar av webbplatsen.  
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Sociala medier = ett samlingsnamn på de olika sätt människorna kommunicerar med 

varandra direkt. Kommunikation kan ske bl.a. genom bild, text eller ljud. Sociala medier 

finns främst på internet och exempel på sociala medier är bloggar, internetforum, 

chattprogram, Facebook, YouTube och Twitter. Sociala medier skiljer sig från 

masskommunikationskanaler eftersom det inte är frågan om envägskommunikation på 

sociala medier. På sociala medier kan människorna kommunicera direkt och reagera på 

innehållet genom att själv dela med sig information genom samma kanal. 

 

Facebook = en webbplats för nätbaserad social gemenskap där människorna eller 

organisationerna skapar profiler och kommunicerar främst genom text och bild. 

Kommunikationen kan vara synlig för alla inom nätverket eller endast för sändaren och 

mottagaren på samma sätt som i privat mailkorrespondens.  

 

Samtliga begreppsdefinitioner är hämtade från Nationalencyklopedin (2018 och 2019). 

 

1.4 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består enkelt sagt av två delar: en teoridel och en undersökningsdel. Till 

teoridelen hör kapitel ett till fyra och till undersökningsdelen kapitel sex till åtta. Jag har 

inledningsvis presenterat pro gradu-avhandlingens första kapitel med inledningen som 

innehåller stycken om bakgrund, syfte och frågeställning och begreppsdefinitioner. I det 

andra kapitlet beskrivs kommunikationen i kommunerna. Kapitlet behandlar 

kommunikationens grunder, masskommunikation, vilka kanaler kommunerna 

kommunicerar via och vilken lagstiftning som är aktuell i kommunernas kommunikation. 

 

I kapitel tre går jag in på det som blir en del av teorin för avhandlingen, dvs. verktygen för 

kommunikation och hur de fungerar. Kommunerna har många kommunikationsverktyg, 

men eftersom jag i avhandlingen fokuserar på kommunens webbplats och Facebook-sida 

ska dessa verktyg presenteras mera ingående. Syftet är att beskriva hur verktygen fungerar 

och vilka egenskaper som är kännetecknande för dem. Kapitel tre beskriver samtidigt 

undersökningens oberoende variabler dvs. de variabler som antas påverka och förklara den 

beroende variabeln i undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 

I kapitel fyra presenteras avhandlingens och den kommande undersökningens beroende 

variabel, det som undersökningen ämnar förklara. Den beroende variabeln är 
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kommunikationsinnehållet. Litteraturen sätter fram kategorier på vad kommunerna borde 

kommunicera för att det ska vara så heltäckande som möjligt. Dessa faktorer presenteras 

närmare i kapitel fyra. I kapitlet presenteras också analysmodellen och avhandlingens 

hypoteser. Efter teoridelen presenteras avhandlingens metod- och materialval i kapitel fem.  

 

Avhandlingens undersökningsdel inleds med kapitel sex, vilket är avhandlingens 

analyskapitel där data presenteras och tas fram. Kapitel sju innehåller avhandlingens 

resultatdiskussion. I kapitlet diskuteras och tolkas resultatet från dataanalysen i skenet av 

avhandlingens teoridel. I kapitlet diskuteras de iakttagelser undersökningsresultatet 

framkommit med i avhandlingen. Avhandlingen avslutas med sammanfattningskapitel där 

de viktigaste iakttagelserna presenteras än en gång. I kapitlet diskuteras också 

avhandlingens begräsningar och förslag till vidare forskning.  
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2. Kommunikation i kommuner  

Eftersom kommunerna har lagstadgade kommunikationsuppgifter är kommunikation en 

viktig och samtidigt seriös uppgift i kommunen. Kommunikationen måste behandla ämnen 

som lagstiftningen föreskriver, men kommunikationen kan vara mera än ett måste. 

Beroende på kommunens vilja kan kommunikationen ha en stor roll i den kommunala 

livskraften. Kommunikation är en väsentlig del av all kommunal verksamhet (Kuntaliitto, 

2016). Ansvarsfördelningen gällande kommunikationen i kommunerna utgår från 

fullmäktige (Sallinen et al., 2017). Enligt Sallinen et al. (2017) ska fullmäktige skapa 

förutsättningar för kommunikation med linjedragningar som framkommer i bl.a. strategin 

och budgeten. Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunikationen och enligt Sallinen et 

al. (2017) är det kommundirektören som har huvudansvaret för kommunikationen. Det är 

lönsamt för kommunen att ha kommunikatörer som sköter det praktiska arbetet under 

ledning av kommundirektören. Det är också lönsamt att de som jobbar med 

kommunikation i kommunerna följer med ledningsgruppens, styrelsens och fullmäktiges 

arbete för att kunna veta vad som pågår i kommunen (Sallinen et al., 2017). Sedan kan det 

konkreta kommunikationsarbetet delas på flera poster. De som sköter en viss uppgift har 

bättre förutsättningar att kommunicera om ärendet i fråga än någon som inte vet vad saken 

gäller. Det är ändå viktigt att någon bär ansvaret i slutändan.   

 

2.1  Grunderna i kommunikation  

Kommunikationen har sina rötter långt i historien. Människan har alltid kommunicerat, 

men sätten för kommunikation har utvecklats med människan. Kunskap om 

kommunikation har ökat hos människan, som har fört vidare kunskapen under årens gång. 

Först var kommunikation det talade budskapet, där informationen gick från en människa 

till en annan. Det talade budskapet utvecklades sedan till bildskrift och ännu vidare till det 

skriva ordet. Det tog dock en lång tid innan alfabetet fick den form som vi i dag känner till. 

Det skrivna ordet kunde börja spridas efter att tryckkonsten blev ett faktum. Kunskap 

kunde då överföras från olika grupper i samhällen till andra. Människan fortsatte utveckla 

olika sätt för kommunikation och med tidens gång uppkom elektriska och elektroniska 

kommunikationssätt. Vägen för kommunikationens utveckling har varit lång. I dag har 

tekniken skapat möjligheter som lett till att vi kan använda oss av många olika sätt i vår 

dagliga kommunikation. Allting har ändå i grund och botten handlat om människans vilja, 
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kunskap och drivkraft att förändra kulturen. Kommunikationens utveckling har lett till 

folkbildning och människan har utvecklats från åskådare till deltagare och opinionsbildare. 

(Johansson & Malmsten, 2009, Petersson & Pettersson, 2012) 

 

Kommunikationsprocessen går alltid ut på att en sändare vill förmedla ett budskap till en 

mottagare (Peterson & Pettersson, 2012, s. 36). Kommunikationsprocessen kan och är ofta 

lite mer invecklad, men förenklat handlar det hela om en sändare, ett budskap och en 

mottagare. Beroende på sammanhang är sändaren och mottagaren lite olika. En situation 

där två vänner diskuterar med varandra kallas enkel kommunikation. Då är båda parterna 

både sändare och mottagare av budskap. Då båda parterna är både sändare och mottagare 

av budskap är det frågan om tvåvägskommunikation där man ger återkoppling och 

feedback i stunden. Tvåvägskommunikation ger också möjligheten åt dem som 

kommunicerar att genast veta ifall budskapet har mottagits på det sätt man tänkt sig. Det 

sker också missförstånd då man kommunicerar för att människorna har olika 

förutsättningar att ta emot och bearbeta information (Peterson & Pettersson, 2012). 

Kommunens kommunikation har gått från enkel envägskommunikation till 

tvåvägskommunikation där kommuninvånarna och andra intressenter kan ha växelverkan 

med kommunen. I tvåvägskommunikation framkommer olika synvinklar och man kan 

lättare iaktta andra åsikter och inse att kommunens verksamhet väcker olika tankar hos alla 

inblandade. Kommunernas kommunikation på webbplats och sociala medier är alltid 

masskommunikation i och med att stora publikmassor kan ta del av innehållet och reagera 

på det. 

 

2.1.1 Masskommunikation 

Masskommunikation har blivit en mycket väsentlig del av vårt demokratiska samhälle. 

Syftet med masskommunikation är för sändaren att nå ut till en större publik där flera kan 

ta del av budskapet. Masskommunikation kräver medier. Kanaler för masskommunikation 

är bl.a. tidningar, TV och webben. Masskommunikation kan t.ex. vara presidentens tal åt 

folket via TV, en artikel i tidningen eller en annons på gatan. I masskommunikation är 

målgruppen bred och förutsättningarna för att människorna ska uppfatta budskapet korrekt 

varierar på grund av människornas bakgrund och kunskapsnivå. En utmaning med 

masskommunikation är också att veta hur man ska nå ut till rätt målgrupp. För att veta vad 

och hur man ska kommunicera bör man veta var den önskade målgruppen befinner sig 
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(Peterson & Pettersson, 2012). Några traditionella kännetecken för masskommunikation 

har varit att kommunikationen är enkelriktad. Det betyder att mottagarna uppfattar 

budskapet, men det finns inte rum för diskussion och motargument. Masskommunikation 

kräver också alltid tekniska hjälpmedel, det är opersonligt och offentligt. Utöver det är 

målgruppen för budskapet en väldigt stor, heterogen grupp som är geografiskt utspridd. 

(Strömbäck, 2009) 

 

Enligt Nieminen och Pantti (2012) har masskommunikationen förändrats under åren och de 

traditionella kännetecknen har bytts ut mot nya sätt att hålla på med masskommunikation. 

Konceptet med sändare och mottagare av budskap genom massmedia är inte längre 

svartvitt. På webben och sociala medier kan vem som helst reagera på innehållet i ett 

inlägg t.ex. genom att kommentera och dela med sig egna skrivelser. Tidigare kunde 

människan behärska massmedierna då det handlade om dagstidningar och rundradions TV- 

och radioprogram, men i det moderna samhället kan inte medier behärskas på samma sätt 

som för 30 år sedan. Genom masskommunikation kan människorna i dag kommunicera en 

och en, men också många till många. Publiken kan vara alla eller olika grupper i samhället 

så som stadsbor, åldersgrupper eller olika etniska grupper. (Nieminen & Pantti, 2012) 

 

Massmedierna erbjuder också mer information än människorna kan uppfatta. Det finns 

information om allt och inget. Grundtanken är att medierna medför öppenhet i demokratin 

och medierna har också haft en stor inverkan på demokratin. Som exempel kan nämnas 

mediernas (och speciellt webbens och sociala mediers) inverkan på att blotta demokratiska 

skandaler så som Wikileaks och maktskiften i arabländerna under våren 2011. 

Masskommunikationen erbjuder människorna möjligheter till att aktivt ta del av 

informationen och bilda sig uppfattningar om verkligheten. Det kommunicerade budskapet 

kan tolkas på olika sätt beroende på person vilket är ett litet problem, men det är också 

något som inte längre kan behärskas. (Nieminen & Pantti, 2012) 

 

2.2 Kommunernas kommunikationskanaler 

Kommunerna kommunicerar via olika kanaler och kanalerna används för olika ändamål 

och i olika utsträckning. Kommunikationen har förändrats under åren och mer traditionella 

kommunikationssätt har fått ge vika för nya kanaler. Sociala medier har kommit för att 

stanna, men de mera traditionella kommunikationskanalerna som dagstidningen och 
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informationsbladet ska inte ännu räknas bort. Kommunförbundet i Finland genomför 

undersökningar om kommunikationen i kommunerna och den senaste undersökningen 

genomfördes år 2017. I undersökningen framkom vilka kanaler kommunerna 

kommunicerar via och hur viktiga kommunerna anser att kommunikationskanalerna är. De 

olika kanalerna presenteras härnäst i listform enligt samma ordningsföljd som 

undersökningen resulterade i:   

 

 Kommunens egen webbplats 

 Sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter) 

 Mediekommunikation 

 Direkt kommunikation på invånartillfällen 

 E-post 

 Informationsblad och broschyrer 

 Kommunens egen informationstidning  

 Informationspunkter 

 Avgiftsbelagda tidningsannonser eller reklamer 

 Mässor och evenemang 

 Mobiltjänster 

 Radio 

 Elektroniska nyhetsbrev  

 Publikationer och rapporter 

 Television  

(Seppälä, 2017).  

 

Ordningsföljden på hur viktiga de olika medierna ansågs vara har rangordnats av den 

ansvarige för kommunikation i varje kommun som besvarade Kommunförbundets 

undersökning (Seppälä, 2017). Att kommunens egen webbplats håller första plats förvånar 

inte. Sedan år 2001 har kommunens egen webbplats ansetts som den viktigaste kanalen för 

kommunikation (Krogell-Magni, 2010 och Seppälä, 2017). På webbplatsen finns 

informationen lätt till hands och det är kostnadseffektivt. Kommunens webbplats är 

inkörsporten till kommunen och i princip kommunens visitkort till omvärlden (Krogell-

Magni, 2010).   

 

Enkätundersökningen skickades till varje kommuns registratur och besvarades av den 

ansvarige för kommunikation i kommunen. I undersökningen år 2017 deltog 177 

kommuner vilket gav en svarsprocent på 57 %. Procenten är högre än under de tidigare 

undersökningarna år 2013 (51 %) och 2009 (32 %). Alla kommuner med över 50 000 
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invånare svarade på undersökningen. I de större kommunerna finns en skild ansvarig 

person för kommunikation; 43 % av de kommuner som svarade på undersökningen hade 

en ansvarig inom kommunikation eller marknadsföring. I mindre kommuner var ansvaret 

för kommunikation fördelat på olika poster. Ansvar för kommunikation kan ligga hos bl.a. 

kommunsekreteraren, förvaltningsdirektören, kommundirektören eller kanslichefen 

(Seppälä, 2017).  

 

Inställningen gentemot kommunikation i kommunerna blir positivare, men fortfarande 

anses kommunikationen som aningen påtvingat och ensidigt. Köpta 

kommunikationstjänster blir också allt vanligare speciellt inom elektronisk 

kommunikation, videoproduktion och grafisk och visuell genomföring. Budgeten för 

kommunikation håller också på att stiga i kommunerna och under år 2017 fanns det ca 600 

huvudsakliga personer med kommunikationsuppgifter i kommunerna. Den nya 

kommunallagen (410/2015) har medfört mera krav på kommunikationen där mycket fokus 

ligger just på webbkommunikation och sociala medier. (Seppälä, 2017) 

 

I undersökningen skulle de svarande rangordna kommunikationssätten och vilken typ av 

innehåll som ansågs viktigast i kommunikationen. Kommunicering om service och beslut 

ansågs som viktigaste uppgifter, vilket visar att det mer traditionella innehållet fortfarande 

har en stark position i kommunikationen. På andra plats kom behovet att stöda invånarnas 

engagemang i kommunala angelägenheter. Att profilera kommunen och informera om 

ärenden under beredning ansågs inte vara så viktigt. Kommunernas 

kommunikationsansvariga personer ansåg att kommunens webbplats är den viktigaste 

kanalen för kommunicering, men sociala medier har stigit till andra plats. På webbplatsen 

information finns lätt till hands och det har varit en orsak till att det tagit en stund för 

kommunerna att bli vana med kommunikation på sociala medier. De 

kommunikationsansvariga i kommunerna ansåg att kommunikation på sociala medier är 

det billigaste sättet för informationsspridning, men det kräver mera närvaro och således 

resurser för att kommunerna ska kunna vara med i diskussionerna. Nu börjar kommunerna 

sakta men säkert ändå vara med på noterna beträffande sociala medier. De allmänna 

mediernas inflytande har sjunkit, vilket har ökat behovet att ha stark kommunikation på de 

egna, direkta kanalerna. (Seppälä, 2017) 
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Kommunförbundet har också genomfört en undersökning om varifrån kommuninvånarna 

får sin kommuninformation och det visade sig vara från mera traditionella kanaler, bl.a. 

lokaltidningen och radio, och den informationen har sällan utgått från den 

kommunikationsansvarige i kommunen. Det visar att det finns lite motstridigheter med 

tanke på vilka kanaler kommunikationsansvariga ansåg som de viktigaste. Av de 

kommuner som besvarade enkäten hade 21 % en kommunikationsplan, medan en 

kriskommunikationsplan fanns i 74 % av de svarande kommunerna (Seppälä, 2017). 

Kriskommunikation är också en viktig del av kommunernas kommunikation, men den 

kommunikationen är av annan typ och därför är kriskommunikation inte under fokus i 

denna avhandling.     

 

I Kommunförbundets undersökning 2018 om webbkommunikation och sociala medier 

framkom det att kommunerna använder sig mest av Facebook av alla sociala medier. 

Nästan alla kommuner som svarade på enkäten medgav att kommunen har en officiell 

Facebook-sida. På andra plats kom Instagram, sedan YouTube och Twitter. Andra sociala 

medier som används är bl.a. bloggar och LinkedIn. Facebook har redan under flera år 

toppat listan som den populäraste sociala media-kanalen som kommunerna använder sig 

av, men Instagram är ny tvåa. Ännu år 2017 var det YouTube som höll andra plats i frågan 

om vilka sociala medier kommunerna befinner sig på. (Kommunförbundet, 2018) 

 

2.3 Kommunikation på sociala medier  

Sociala medier används i dag för allting. Företag använder sociala medier för 

marknadsföring, organisationer för frivilligarbete, lärare i undervisningen och 

kommunerna i den kommunala servicen. Sociala medier har blivit ett allmänt begrepp och 

tagit sig in på olika verksamhetsområden. I dag kan vem som helst publicera vad som helst 

på sociala medier, anonymt eller med eget namn, och om det publicerade materialet 

intresserar andra sprider sig informationen väldigt snabbt. Många av samhällets 

missförhållanden har blottats på grund av sociala medier, men också tack vare traditionella 

mediers hjälp. Det som gjort sociala medier så populärt är möjligheten till mellanmänsklig 

kommunikation på ett lätt sätt. Med hjälp av sociala medier kan man bl.a. skapa och dela 

innehåll, diskutera, rösta och göra nätverksarbete. På sociala medier behöver man inte ens 

själv aktivt delta i diskussionerna för att kunna ta del av innehållet. (Pönkä, 2014)  
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Antalet användare av sociala medier i dag är enormt. Eftersom människorna använder 

olika medier och kanaler för informationsspridning och informationsintagning har den 

allmänna tanken om varifrån människorna får sin information förändrats. Information om 

allt och inget är utspritt på många kanaler i dagens samhälle. Sociala medier är ypperliga 

plattformar för människor att sprida information och åsikter (Stieglitz & Dang-Xuan, 

2013).  

 

Enligt Campillo-Alhama och Martinez-Sala (2017) har sociala medier inom den offentliga 

sektorn växt till en naturlig del av den digitala kommunikationen. Sociala medier tillåter 

invånare och intressenter att dela med sig åsikter, erfarenheter och idéer som sedan andra 

kan ta del av och hålla till godo. Sociala medier har blivit ett instrument för direkt 

deltagande där invånarna kan samarbeta för det lokala bästa. Även om det är naturligt att 

den offentliga sektorn finns på sociala medier är det väsentligt att komma ihåg att 

verksamheten på sociala medier måste vara objektivt och konsekvent i hela organisationen 

så att information som ska finnas inte faller bort. Det som är a och o är en strategi för 

sociala medier eller hur organisationen ska bete sig på sociala medier, så att verksamheten 

inte tappar relevans. För att den offentliga sektorns verksamhet på sociala medier ska vara 

fungerande krävs aktivt administrativt arbete (Campillo-Alhama & Martinez-Sala, 2017). 

 

Porumbescu (2016) menar också att det inte längre är konstigt att den offentliga sektorn 

sprider information via sociala medier som tillägg till de mera traditionella plattformarna 

så som dagstidningen och radion. Det som bl.a. driver den offentliga sektorn till 

delaktighet på sociala medier och e-förvaltning är önskan om förtroende och nöjdhet med 

den offentliga sektorns verksamhet. Att använda många kanaler för informationsspridning 

kan enligt Porumbescu (2016) leda till att invånarna får en bättre bild om vad den 

offentliga sektorn sysslar med och på så sätt kan invånarna på ett enklare sätt ta emot 

information. Flera kanaler för informationsspridning förväntas nå ut till en större andel av 

invånarna och eftersom medierna är kostnadseffektiva kan den offentliga sektorn sprida 

mer information än någonsin tidigare (Porumbescu, 2016). Enligt Khan, Hoffman och 

Misztur (2014a) har sociala medier förändrat synen på konsumtion av information och 

därför måste kommunikation via sociala medier integreras i alla mänskliga organisationer. 

Enligt Khan et al. (2014a) funderar offentliga organisationer om satsningen på sociala 

medier är värd resurserna som det kräver. Ifall offentliga organisationer väljer att vara 

aktiva på sociala medier blir det en fråga om strategi. Undersökningar visar att 
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organisationer borde använda resurser (både humana och ekonomiska) på sociala medier 

för att kunna använda egenskaperna till godo på bästa sätt. Då offentliga resurser används 

på något blir en strategisk plan mycket viktig för att helheten ska vara fungerande (Khan et 

al., 2014a). Khan et al. (2014a) menar också precis som Campillo-Alhama och Martinez-

Sala (2017) att en strategi är viktig för att minska på riskerna med sociala medier och för 

att de juridiska aspekterna ska tas i beaktande i en tillräcklig utsträckning.  

 

Offentliga organisationer är allt mera medvetna om behovet att ha växelverkan med 

invånarna, men avsaknaden av proaktiva åtgärder och kunskap kan försvåra situationen 

(Marino & Lo Presti, 2018). Enligt Marino och Lo Presti (2018) kan sociala medier spela 

en väsentlig roll i arbetet att skapa invånarengagemang och politisk delaktighet, men 

problemet ligger i att många av de offentliga organisationerna fortfarande har 

envägskommunikation på sociala medier då det skulle vara mer effektivt med 

tvåvägskommunikation som skulle aktivera invånarna och leda till invånarengagemang.  

 

I det stora hela ger sociala medier en inblick i kommunernas och 

kommunorganisationernas digitala kommunikation (Hyyryläinen & Tuisku, 2016). Sociala 

medier representerar ett modernt sätt att kommunicera och informera om kommunens 

verksamhet. Enligt Seppänen, Väliverronen och Hagelberg (2016) går det inte längre att 

ignorera det faktum att sociala medier är en del av samhället och samhället är en del av 

sociala medier. Det finns inget alternativ som skulle radera sociala medier vid det här laget 

(Sauri, 2015). Enligt Sauri (2015) kan sociala medier öka människornas förståelse för 

förvaltning och på så sätt kan konflikterna gällande beslutsfattandet i kommunerna minska.  

 

2.4 Lagstiftning som påverkar kommunernas kommunikation 

Grundlagen (731/1999) utgör grunden för all lagstiftning i Finland. I grundlagen finns 

därmed också bestämmelserna angående kommunallagstiftningen. Kommunernas 

verksamhet styrs utav kommunallagen (410/2015) som är en allmän lag. Utöver 

kommunallagen styrs kommunernas verksamhet av andra lagar som berör olika 

förvaltningsområden (Finansministeriet, u.å.).  

 

När det gäller lagstiftning som påverkar kommunikation i kommuner är författningarna 

många. Mycket av kommunens verksamhet handlar om offentlighet i verksamheten och 
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kommunicering om ärenden till invånarna, vilket visar att kommunikation är en 

omfattande del i kommunernas verksamhet. Lagar som påverkar kommunikationen i 

kommunerna är Finlands grundlag, kommunallagen, förvaltningslagen, lag om offentlighet 

i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen, markanvändnings- och bygglag, 

språklagen och lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 

(Kuntaliitto, 2016). Eftersom lagstiftningen är så omfattande nämns liknande paragrafer i 

många författningar. De viktigaste paragraferna i olika lagar som påverkar 

kommunikationen i kommunerna presenteras härnäst.   

 

I Finlands grundlag (731/1999) § 2 föreskrivs att det till demokratin hör till att varje 

enskild individ har rätt att delta och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. I 

grundlagens 12 § beskrivs yttrandefrihet och offentlighet. Varje medborgare har 

yttrandefrihet och det innebär att man har rätt att utrycka sig, lägga fram och motta 

information enligt åsikt utan förhinder. Myndigheternas handlingar är offentliga och alla 

har rätt att ta del av informationen om inte annat föreskrivs på grund av lagen (Finlands 

grundlag 731/1999). I kommunallagen (410/2015) § 22 föreskrivs möjligheter till att delta 

och påverka. Kommunens invånare och de som använder sig av kommunens service har 

rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige måste se till att det finns 

mångsidiga alternativ för deltagande. Kommunen kan främja deltagande bl.a. genom at 

ordna diskussionstillfällen och tillfällen för åhörande, utreda invånarnas åsikter innan 

beslutsfattande, genom att välja serviceanvändare som representanter till kommunens 

beslutsfattande organ och genom att planerna och utveckla service tillsammans med 

kommuninvånarna (Kommunallag 410/2015).  

 

Kommunikation i kommuner föreskrivs i kommunallagen § 29:   

Kommunen ska informera kommuninvånarna, de som utnyttjar 

kommunens tjänster, organisationer och andra sammanslutningar om 

kommunens verksamhet. Kommunen ska ge tillräcklig information om de 

tjänster som kommunen ordnar, kommunens ekonomi, ärenden som bereds 

i kommunen, planer som gäller ärendena och behandlingen av ärendena, 

beslut som fattats och beslutens effekter. Kommunen ska informera om hur 

man kan delta i och påverka beredningen av besluten. 

 

I fråga om beredningen av ärenden som behandlas av organen ska 

kommunen se till att de uppgifter som behövs med tanke på den allmänna 

tillgången till information läggs ut på det allmänna datanätet när 

föredragningslistan är färdig. Kommunen ska i sin kommunikation på nätet 
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se till att sekretessbelagda uppgifter inte läggs ut på det allmänna datanätet 

och att skyddet för privatlivet tillgodoses vid behandlingen av 

personuppgifter. 

 

I kommunikationen ska det användas ett klart och begripligt språk och 

olika invånargruppers behov ska beaktas. 

(Kommunallag 410/2015 § 29).  

 

I kommunallagen (410/2015) § 108 föreskrivs kommunens tillkännagivanden. 

Kommunens tillkännagivanden ska göras offentliga genom att de publiceras i det allmänna 

datanätet. I § 109 föreskrivs vilken information som bör finnas i det allmänna datanätet. 

Service som kommunen ordnar och information som berör kommunens verksamhet bör 

vara tillgängligt. Följande information måste åtminstone finnas i det allmänna datanätet: 

kommunstrategin, förvaltningsstadgan, budgeten och ekonomiplanen, bokslutet, 

revisionsnämndens utvärderingsberättelse, revisionsberättelsen, avtal som gäller samarbete 

mellan kommunerna, koncerndirektivet, de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas 

redogörelser för bindningar, grunderna för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 

och avgifter för tjänster (Kommunallag 410/2015 § 109).  

 

I kommunallagen (410/2015) § 140 föreskrivs delgivning av beslut med 

kommunmedlemmar. Protokoll från bl.a. fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders 

möten måste finnas tillgängliga i det allmänna datanätet efter protokolljusteringen. I 

samband med protokollen bör också finnas anvisningar till omprövning eller besvär om 

inte annat följer av sekretessbestämmelserna (Kommunallagen 410/2015).  

 

Förvaltningslagen (434/2003) 9 § ställer krav på språkbruk. Myndigheterna bör använda 

ett sakligt, tydligt och förståeligt språk. I 34 § föreskrivs hur parter bör höras innan 

beslutsfattande. Parter bör ges tillfälle att yttra sin åsikt om ärendet i fråga och bör ges 

tillfälle att ge sin förklaring om krav som kan påverka beslutet. I 41 § föreskrivs hur parter 

bör ges möjlighet till inflytande. Om beslut av ärende påverkar eller har ett stort inflytande 

på parternas levnadsmiljö och påverkar andra omständigheter bör dessa personer ha rätt att 

få information om förutsättningarna för beslutet och ha möjlighet att utrycka sin åsikt 

(Förvaltningslagen 434/2003).  
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Språklagens (423/2003) 29 § föreskriver att tvåspråkiga kommuners fullmäktiges 

möteskallelser och protokoll bör skrivas på både finska och svenska. I 32 § föreskrivs 

myndigheternas information. All myndighetsinformation som staten och kommunerna 

riktar mot publik i tvåspråkiga kommuner bör vara tillgängligt på både finska och svenska. 

Det ansvariga ministeriet bör se till att väsentlig information som berör individens liv, 

hälsa och säkerhet och väsentlig information angående egendom och miljön bör finns till 

förfogande på båda nationalspråken i hela landet. Myndigheterna bör se till att både den 

finsk- och svenskspråkiga befolkningens informationsbehov tillgodoses (Språklag 

423/2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karin Långbacka 

 

 17 

3. Medierna som verktyg för kommunikation 

Att vara uppkopplad till internet har blivit en allmän förväntning i ekonomiskt utvecklade 

demokratier (Ellison & Hardey, 2014). Efter millennieskiftet har växelverkan mellan 

människor online ökat markant. Växelverkan människor emellan kan ske bl.a. genom text, 

bild och video och mobilteknologin har gjort att människorna kan vara uppkopplade till 

digitala medier dygnet runt och på så sätt hålla kontakt men vänner, familj och 

organisationer. Ökningen av kommunikationsmedier har lett till att det finns många 

alternativ för människorna att utrycka sin åsikt. Medierna har utvecklats från att vara 

kanaler för envägskommunikation med relativt lite växelverkan mellan användarna till 

medier där alla kan dela information enligt egen önskan och samarbete är vardag. 

Utvecklingen av det första World Wide Web har lett till Web 2.0, vilket är en benämning 

på deltagande medier såsom sociala medier och medier där alla kan dela information och 

innehåll. Genom nya medier har också informationsflödet ökat (Ellison & Hardey, 2014). 

Webben är den del av internet där den absolut största mängden information delas. Det 

finns mycket information till förfogande på webben, vilket är en enorm resurs, men 

samtidigt en utmaning att förvalta både tekniskt och socialt (Hendler & Hall, 2016). 

Webbplatsen och Facebook, kommande analysens oberoende variabler, är två verktyg för 

kommunens kommunikation. 

 

En undersökning om informationsdelning av Osatuyi (2013) visar att olika sociala nätverk 

och medier används i olika utsträckning beroende på vilken typ av information som delas 

via medierna. Orsaken är den att de sociala nätverken är så olika till struktur och karaktär.  

Undersökningen visar också att sociala nätverk har den största förmågan för 

informationsdelning (Osatuyi, 2013). Trots att det finns mycket undersökning om sociala 

medier och mediernas inflytande på innehållsdelning finns det relativt lite undersökningar 

om sociala mediers inverkan på den offentliga sektorn (Bonsón, Royo & Ratkai, 2015). 

Enligt Juholin (2017) är medierna i alla dess olika utformningar utrymmen där vi alla lever 

och där saker händer. Kommunikationssamhället och mediesamhället är således några av 

för vår tid de mest beskrivande begreppen (Juholin, 2017). Räisänen (2010) skriver hur 

webbtjänsterna har förändrats under åren och samtidigt förändrat synen på information och 

kunskapsspridning. Mediernas framväxt har medfört samarbete och kunskapsdelning 

online och gett utrymme åt människor att vara delaktiga i servicen på dessa medier. Enligt 

Räisänen (2010) litar medierna på människornas delaktighet. Tjänsterna brukar bli bättre ju 
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fler som använder sig av dem. Användarna av medietjänsterna är centrala på grund av att 

de skapar ett värde åt innehållet i tjänsterna. En av de viktigaste egenskaperna hos 

medierna är att skapa värdefullt innehåll. Ju fler användare en tjänst/media har, desto mer 

innehåll produceras. Ett av de viktigaste elementen för att medierna ska användas av 

människor är att de ska vara lätta att använda (Räisänen, 2010). Det är väsentligt att notera 

att medierna, webben och Facebook, är i ständig förändring. Det som var sanningen för 

fem år sedan kanske inte längre är det och därför behövs det hela tiden nya undersökningar 

om medieanvändningen i offentliga organisationer (Bonsón, Torres, Royo & Flores, 2012).    

 

Även om alla kommuner har möjlighet att vara närvarande och aktiva på sociala medier 

och webben är det viktigt att komma ihåg att det förekommer skillnader mellan 

kommunerna. Det finns skillnader i den politiska stabiliteten i kommunerna, storleken, 

strukturen, ekonomin och de mänskliga resurserna som gör att det förekommer skillnader 

mellan kommunerna när det gäller kommunikation på olika medier (Campillo-Alhama & 

Martinez-Sala, 2017). Att kommunernas egenskaper varierar utgör grunden för 

undersökningens andra och indirekta frågeställning och bildar analysens mellankommande 

variabel. Eftersom resurserna i kommunerna varierar kan det tänkas ha en inverkan på 

kommunens kommunikation. De kommuner som har mera resurser kan av naturliga 

orsaker använda mera resurser på kommunikationen. Resurserna kan påverka hur ofta 

kommunerna kommunicerar, via hur många medier, om det finns en 

kommunikationsstrategi i kommunen och hur hela kommunikationsarbetet är organiserat. 

 

3.1 Webbplats 

World Wide Web, webben, blev en del av vardagen på 1990-talet och började bidra med 

nya möjligheter för invånarengagemang (Ellison & Hardey, 2014). När webben grundades 

blev det snabbt ett gemensamt utrymme för att dela dokument, texter och annat innehåll på 

olika webbplatser (Spurrett & Jackson, 2001). Enligt Spurrett och Jackson (2001) är det 

tydligt att webben är ett verktyg för kommunikation, där innehållet kodas på ett sätt som 

gör att besökarna på webbplatsen kan ta del av informationen. Innehållet når ut till en stor 

publik eftersom vem som helst kan besöka en webbplats vid behov och vid tidpunkt av 

eget val. Webben utgörs av en otalig mängd sidor som kallas webbplatser (Park & 

Thelwall, 2006). Webbplatserna innehåller hyperlänkar som leder användarna vidare till 

andra delar av webbplatsen (eller andra webbplatser) och på så sätt bildar hela webbplatsen 
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en sammanhängande helhet med dess olika innehållsdelar (Park & Thelwall, 2006). I 

Finland har alla kommuner haft en webbplats sedan år 2004 (Krogell-Magni, 2010).  

 

Webbplatsen är en organisations offentliga visitkort och ett mycket viktigt verktyg för 

kommunikationen (Nitschke, Donges & Schade, 2016). Enligt Nitschkes et al. (2016) 

undersökning om kommunikation i politiska organisationer användes webbplatsen främst 

för att sprida information. På webbplatserna finns ofta mycket information om 

organisationerna, men det förs sällan dialoger med invånarna och intressenterna på samma 

sätt som på t.ex. Facebook, även om möjligheterna finns. Webbplatserna är dock 

mittpunkten i e-förvaltningen (Liste & Sørensen, 2015). Connolly-Ahern och Broadway 

(2007) nämner att webbplatsen är ett essentiellt verktyg i kommunernas förvaltning 

eftersom webbplatsen bildar en källa av information och kommunikation där invånare kan 

ta del av aktuellt innehåll. Enligt Hofmann, Beverungen, Räckers och Becker (2013) har 

nästan alla offentliga organisationer en webbplats där information delges på ett relativt 

statiskt sätt. Även om den lokala förvaltningen kan nå ut till en stor publik via webbplatsen 

ger inte plattformen plats för växelverkan på samma sätt som sociala medier gör (Hofmann 

et al., 2013).  

 

Kommunernas webbplats är det viktigaste verktyget för kommunernas kommunikation 

(Seppälä, 2017). Genom webbplatsen kan kommunen snabbt och kostnadseffektivt dela 

med sig information om sin verksamhet, service och annat viktigt. Kommunerna måste 

också komma ihåg att dela information om service som hör till kommunens ansvar men 

anordnas av en annan serviceproducent, t.ex. ärenden som samkommuner ansvarar om. 

(Sallinen et al., 2017) 

 

3.2 Facebook 

Facebook är en populär plattform och populariteten kommer inte försvinna i första hand 

(Bonsón, Royo & Ratkai, 2015). Enligt Bonsón et al. (2015) är Facebook den mest 

använda sociala media-kanalen och på Facebook visar användarna mest engagemang. Av 

alla sociala medier visar Facebook de bästa förutsättningarna för att uppnå växelverkan 

mellan offentliga myndigheter och invånare (Bonsón et al., 2015). 
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För att beskriva grunderna i Facebook är det frågan om ett socialt fenomen som också är 

en plattform för kommunikation och debatt (van Dijck, 2012). Enligt van Dijck (2012) är 

Facebook inte någonsin en färdig produkt, utan ständigt i förändring. Facebook tillåter 

användarna att föra växelverkan med varandra genom bild och text och ger utrymme för 

användarna till utbyte av idéer genom socialt nätverk (Avram, 2014). Även om fördelarna 

är stora med att kommunicera via sociala medier är det mycket viktigt att ha kunskap i hur 

information ska spridas på ett effektivt sätt så att det når fram till den rätta publiken 

(Osatuyi, 2013). Bonsóns et al. (2015) undersökning visade att Facebook-inlägg med 

bilder är de inlägg som uppnår mest engagemang och uppskattning av användarna. 

Undersökningen visade också att textinlägg uppnår engagemang och att inlägg med både 

länkar till andra sidor och en medföljande bild är uppskattat (Bonsón et al., 2015 & 

Hofmann et al., 2013). Facebook är en deltagande media dvs. en del av Web 2.0, där 

innehållet på sidan kommer från olika användare (Walther & Jang, 2012). Innehållet 

framställs dels av Facebook-sidans ägare och innehavare men också av användarna som 

delar med sig innehåll. Att innehåll delas från varierande källor kan vara en fördel men 

också en nackdel om felaktig information får för mycket plats (Walther & Jang, 2012).  

 

Engagemang på sociala medier och Facebook är en väsentlig del av kommunernas 

framgång för utan invånare och användare som gillar och delar inlägg finns det inte 

mycket engagemang att utgå från (Bonsón et al., 2015). Därför är det viktigt för 

kommunerna att samla kunskap om engagemang på sociala medier för att på så sätt kunna 

skapa innehåll som är intressant och betydelsefullt för invånarna. Även om kommunerna 

har många följare och gillare på sin Facebook-sida betyder det inte automatiskt att 

engagemanget skulle vara högt. Invånare kan följa kommunernas Facebook-sidor och ta 

del av innehållet utan att själv vara engagerade. Enligt Bonsóns et al. (2015) undersökning 

är marknadsföring om kultur, sport och turism vanligt på Facebook, men Facebook-

användarna var inte enbart intresserade av det. Kommuninvånarna var mest engagerade i 

inlägg som handlade om kollektivtrafik, bostäder och hushåll och kommunens 

planläggning och byggnadsprojekt. Det som kommuninvånarna således tycks uppskatta är 

information om det som berör det dagliga livet och information som handlar om aktuella 

kommunala angelägenheter och problem. (Bonsón et al., 2015)  

 

En av styrkorna med kommunikation via sociala medier är att information kan ges direkt 

(Hofmann et al., 2013). Via sociala nätverk som Facebook kan lokalförvaltningen delge 
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information på kort varsel, som t.ex. i krissituationer, då det är viktigt att publiken får 

korrekt information utan fördröjning (Hofmann et al., 2013). 

 

3.3 Mediernas roll i studien 

I kapitel tre har den ena delen av avhandlingens teori presenterats. Medierna, webbplatsen 

och Facebook, utgör grunden för materialinsamlingen till avhandlingens analys. 

Webbplatsen och Facebook är kommunens två viktigaste kanaler för kommunikation och 

därmed har deras funktion presenterats för att det ska finnas en förståelse för hur dessa 

fungerar och används i kommunerna. Den tekniska utvecklingen när det gäller 

kommunikationsverktyg har medfört nya metoder för kommunerna att föra fram sitt 

budskap. Tidigare skulle kommunerna informera kommuninvånarna t.ex. genom 

meddelanden på anslagstavlan, medan normen och lagen i dag förutsätter information på 

webben. Eftersom kommunallagen förespråkar invånardelaktighet och engagemang har 

sociala medier som en del av Web 2.0 kommit in som ett bidragande verktyg till 

delaktighet och växelverkan. Som teorin om verktygen för kommunikation har visat har 

webbplatsen och Facebook olika kvaliteter som påverkar kommunikationen. På 

kommunens webbplats finns information till förfogande för invånarna vid intresse och 

informationen bildar en helhet om kommunens verksamhet. På webbplatsen kan 

kommunerna föra växelverkan med kommuninvånare och intressenter, men på ett lite mer 

statiskt sätt än på sociala medier. På Facebook kan kommunerna ha växelverkan med 

invånarna på ett snabbt och enkelt sätt och på så sätt engagera dem i kommunala 

angelägenheter. En styrka med Facebook och andra sociala medier är att både plattformens 

innehavare och användare kan dela med sig information enligt behov och vilja och 

informationsdelning sker direkt.  

 

I analysen ska kommunikationsinnehållet på kommunernas webbplatser och Facebook-

sidor analyseras för att se vilken typ av innehåll som publiceras via dessa medier. Teorins 

andra del, kommunikationsinnehållet, presenteras i följande kapitel.  
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4. Innehållet i kommunernas kommunikation 

Den nya kommunallagen (410/2015) ger kommunikationen och speciellt växelverkan en 

allt viktigare uppgift i kommunerna. Kommuninvånarna bör ges möjlighet att delta och 

påverka beslutsfattandet. Det allmänna datanätet (webben) fastslås som den viktigaste 

kanalen för kommunikation, både genom lag men också enligt kommunerna själva 

(Seppälä, 2017). Den offentliga förvaltningens kommunikationskrav är mer än bara krav, 

det är också en möjlighet. De idéer, synvinklar och resurser som växelverkan med 

kommuninvånarna och andra intressenter för med sig är något som kommunerna borde 

hålla till godo och använda sig av. För att skapa livskraft i kommunerna behövs 

kommunikations- och marknadsföringskunskap. Kommunledning är i dag allt mer samspel 

mellan personalen, andra intressenter och media. I dag kan vem som helst hålla på med 

masskommunikation var som helst. Digitaliseringen har medfört nya 

kommunikationsmöjligheter och gör det fortfarande, men för att ha nytta av dessa 

möjligheter krävs också kunskap, beredskap och satsningar. (Kuntaliitto, 2016 s. 5)  

 

Kuntaliitto (2016) skriver hur kommunerna är i en motstridig situation gällande 

kommunikationen. Resurserna varierar mycket från kommun till kommun, men i grund 

och botten handlar kommunikationen om viljan att se möjligheterna före omöjligheterna. 

Kommunikation är en viktig del av kommunens verksamhet och därför skulle det vara 

väsentligt att se till att alla i kommunen känner till kommunikationsprinciperna. När det 

sker förändringar inom andra serviceinriktningar borde det också ske förändringar inom 

kommunikationen. Tidigare var kommunikationen tydligt mera envägskommunikation, 

men eftersom digitaliseringen har förändrat synen på kommunikation och medlen att göra 

sig hörd är många, har kommunernas kommunikation blivit tvåvägskommunikation och är 

en typ av växelverkan. Kommunerna ska dock inte glömma den mera traditionella 

servicekommuniceringen eftersom det fortfarande är viktigt att kommuninvånarna vet 

vilken service som finns till förfogande, var och när. (Kuntaliitto, 2016 s. 5-8) 

 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg (Kuntaliitto, 2016 s. 8). Kommunikation är en 

förutsättning för demokrati och essentiell i alla reformer. Kommunikation vid rätt tidpunkt 

leder till att ärenden bereds sakligt och beslut fattas enligt goda grunder. Den offentliga 

förvaltningen som använder sig av nya kommunikationsmöjligheter har större förtroende 

hos invånare och intressentgrupper. Planerad kommunikation mellan alla parter i 
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kommunerna lägger grunden för gott beslutsfattande. Kommunerna har i dag en större roll 

i att göra levnadsmiljön mera attraktiv och utveckla området. För att skapa en livskraftig 

kommun behövs kommunikation och marknadsföring som för fram möjligheterna för 

boende, service, miljö, hobbyn och kultur så att det goda ryktet om kommunen kan spridas. 

Speciellt viktigt är kommuninvånarnas egen kommunikation utåt, där sociala medier spelar 

en stor roll i att skapa ett gott rykte för kommunen. För att få det mesta ut av 

kommunikationen behövs därför en sakkunnig person som kan lyfta fram styrkorna i 

kommunen. Långsiktighet är a och o inom kommunikation. Alla tillkännagivanden kan 

inte bli nyheter och alla målsättningar inom kommunikationen kan inte uppfyllas direkt. 

Att skapa ett gott rykte tar tid och ryktet grundar sig på en stor mängd andra företeelser. 

Följdriktighet och upprepning behövs. All kommunikation ska utgå ifrån sanningen och 

negativa ärenden bör också behandlas för att ge en så sanningsenlig bild om verkligheten 

som möjligt. (Kuntaliitto, 2016, s. 8-9)  

 

Ingen kan heller styra offentligheten. Speciellt inom sociala medier kan vem som helst 

uttrycka vad som helst. Det är därför viktigt att kommunikationsansvariga personer inom 

kommunerna följer med den aktuella debatten och deltar i diskussionen i synnerhet om 

felaktig information sprids. Kommunerna bör dock förhålla sig måttfullt till 

opinionsdebatter på webben och sociala medier. Den information som kommuniceras utåt 

från kommunerna måste basera sig på fakta både gällande positiva och negativa aspekter. 

Kommunikationen måste också ske utan betoning på politiska eller personliga åsikter 

(Kuntaliitto, 2016). I kommunernas kommunikation är det viktigt att komma ihåg kraven 

på likvärdighet. All information måste vara på klarspråk och tydligt för de som tar del av 

informationen. Tjänstespråket måste utvecklas mot ett allmänspråk. Kommunerna måste 

också delge väsentlig bakgrundsinformation i kommunikationen om så nödvändigt. Det går 

inte att förutsätta att de som tar del av informationen har all bakgrundsfakta som behövs 

för att kunna förstå helheten i ärendet. Lagen förutsätter också kommunerna att 

uppmärksamma olika grupper i samhället (bl.a. åldersgrupper, språkgrupper och grupper 

med handikapp) när de kommunicerar och särskilt viktigt är det om innehållet i 

kommunikationen berör dessa grupper. (Kuntaliitto, 2016) 

 

Kuntaliitto (2016) och Sallinen et al. (2017) har diskuterat vad kommunernas 

kommunikation borde handla om för att vara informativt som möjligt. Bellström, 

Magnusson, Pettersson och Thorén (2016) har å sin sida undersökt vilken typ av innehåll 



Karin Långbacka 

 

 24 

som publiceras via Facebook-inlägg. Undersökningen baserade sig på staden Karlstad i 

Sverige och stadens Facebook-inlägg (Bellström et al., 2016). De innehållskategorier och 

målsättningar med kommunernas kommunikation som nämns i litteraturen utgör grunden 

för avhandlingens beroende variabel. Målsättningen med kommunikationen i kommunerna 

är att delge information som bidrar till att upprätthålla invånarnas välfärd, ge information 

om kommunens service och verksamhet, information transparens i beslutsfattandet, att ge 

möjlighet till deltagande och påverkan och marknadsföring av kommunen och evenemang. 

(Kuntaliitto, 2016, Sallinen et al., 2017 och Bellström et al., 2016) Innehållet i det som 

kommunerna kommunicerar är därmed varierande och beroende på omständigheterna.   

 

4.1 Upprätthålla invånarnas välfärd 

Enligt grundlagen är kommunernas viktigaste uppgift att upprätthålla invånarnas välfärd 

och således gäller det naturligtvis också kommunikationen. Därför är det mycket viktigt att 

kommunerna kommunicerar för att bidra med välfärd åt invånarna (Sallinen et al. 2017). 

Kommunikation är ändå mera än bara förmedling av budskap och information. 

Kommunikation innebär också interaktion, beaktande av känslotillstånd, möten mellan 

parter och att visa hänsyn. Det är frågan om aspekter som påverkar människornas 

välmående (Hagerlund & Kaukopuro-Klemetti, 2013). Allt socialt liv kräver 

kommunikation. Det gäller både i människans privata relationer men också i politiken, 

hobbyn och på arbetsmarknaden. Människan kan inte välja att inte kommunicera, 

mänskligheten och samhället fungerar inte så (Strömbäck, 2009).  

 

Det demokratiska styrelseskicket har alltid förutsatt dialoger i samhället. Att inte föra 

dialog mellan samhällets olika parter leder till brist i tillit och förståelse för varandra, och 

det i sig påverkar människornas syn på samhället negativt. Det går inte att upprätthålla ett 

välfärdssamhälle om människorna har en negativ inställning till samhället. Därför är det 

väsentligt att föra dialog så att gemenskapen stiger i samhället och det finns förtroende för 

varandra (Alhanen, 2016). En undersökning genomförd av Kraaier (2016) visar att det 

förekommer brister i relationen mellan förvaltningen och invånarna och att det beror till en 

del på bristfällig kommunikation. Invånarna borde vara mera delaktiga i politiska 

processer, eftersom beslut i slutändan berör dem.  Genom att ha god kommunikation 

gentemot invånarna kan förvaltningen öka förtroendet. När politiska beslut fattas och nya 

policyn implementeras skulle det vara till nytta att invånarna varit delaktiga i processerna 
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från första början. Det skulle vara viktigt att skapa en atmosfär där de som berörs av 

beslutet skulle vara involverade i arbetet och de skulle känna att besluten inte enbart fattas 

på myndighetsnivå (Kraaier, 2016).  

 

På grund av kommunallagen (410/2015) har kommunerna många direktiv på vad som bör 

kommuniceras, men eftersom det utgår från lagstiftningen medför det genast en seriös 

prägel om sig. Kommunikation som bidrar till kommuninvånarnas välfärd kan vara mer 

lättsam information. Kommuninvånarna skulle kanske klara sig utan informationen, men 

eftersom syfte med kommunikationen också är att bidra med välbefinnande, nöje och 

muntration för invånarna är det lämpligt att informera om mera än det lagstiftade. 

Kommunikation bidrar som tidigare nämnt till social gemenskap, vilket är målsättningen i 

mycket av kommunernas kommunikation och verksamhet. Kommunikationen ska fungera 

som en bidragande faktor till kommunernas livskraft och gemenskap. Att klassificera 

kommunikationsinnehåll till att bidra med välfärd är den vagaste av innehållskategorierna. 

Det är utmanande att identifiera vad som hör till kategorin och vad som inte gör det, men 

oberoende utmaningar är kategorin viktig i kommunernas kommunikation och därmed en 

naturlig del av avhandlingens teori.  

 

4.2 Information om kommunens service och verksamhet 

En av demokratins grundstenar är att kommuninvånarna ska ha information om vilken 

service kommunerna erbjuder. Kommuninvånarnas förväntningar angående kommunens 

service påverkar attityden och beteendet. Dessutom påverkar förväntningarna också 

tillfredsställelsen och val av service. Förväntningarna har en inverkan för vilka politiska 

åsikter kommuninvånarna bildar sig. Där spelar kommunikationen en stor roll. 

Kommunerna bör därför kommunicera om vilken service som finns till förfogande, vilka 

alternativ som finns och hur man kan ta del av servicen så att kommuninvånarna hålls 

nöjda och informerade. Tidigare var det förväntningarna och människornas erfarenheter 

som styrde kommuninvånarnas tankar om kommunens service. Nu finns det dock så 

mycket information tillgängligt om kommunens service att det har visat sig ha en effekt på 

invånarnas föreställningar och förväntningar. (James, 2011) 

 

Den service och verksamhet som kommunerna erbjuder och som en själv använder sig av 

har kommuninvånarna oftast kunskap om, men den service som inte berör en själv går 
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snabbt förbi. Det är viktigt att kommuninvånarna har aktuell information angående 

servicen i kommunerna även om det inte berör en själv, eftersom felaktig information är 

till ännu större skada för kommunens profil. Det är viktigt att kommuninvånarna har 

information om kommunens service så att de kan veta vad som kan förväntas av servicen. 

Förväntningarna och kunskapen om kommunens service är starkt kopplat till tidigare 

erfarenheter, och ifall erfarenheterna inte är positiva påverkar det förväntningarna, 

användningen av servicen och kommunens profil. Kommuninvånarna får sin information 

från bl.a. medier och genom diskussioner med människor mun-till-mun, så det är viktigt att 

kommunernas kommunikation är uppdaterat och tillgängligt, så att det inte blir fel i 

informationskedjan. Förenklat sagt höjer information om god service förväntningarna av 

kommunens service och information om dålig service sänker förväntningarna. (James, 

2011) 

 

Informationsteknologin har utvecklats och det har lett till att relationen mellan invånare 

och den offentliga förvaltningen har genomgått strukturella förändringar när det gäller 

informationsdelning, e-förvaltning och engagemang (Porumbescu, 2017). Det finns mycket 

information tillgängligt via massmedier och det gör att när invånarna tar del av information 

via olika medier har de en naturlig preferens att ta del av information som ligger nära en 

själv och ens värderingar. Det i sig kan ha en inverkan på om de offentliga tjänsterna 

uppfattas som positiva eller negativa (Porumbescu, 2017).  

 

4.3 Transparent beslutsfattande och verksamhet 

Strävan efter öppenhet, transparens och effektivitet har lett till att offentliga förvaltningar 

runt omkring världen anpassat sig till den nya tidens melodi gällande teknologi om 

kommunikation och information (Khan, Yoon & Park, 2014b). Transparens i förvaltningen 

och invånarnas rätt till information om förvaltningsarbetet har lett till att transparens har 

blivit en viktig del i demokratin. Öppenhet i förvaltningsarbetet kan leda till delaktighet, 

förtroende för förvaltningen, mindre korruption och att beslut fattas på laga grunder (Carlo 

Bertot, Jeager & Grimes, 2011). Enligt de Fine Licht (2014) tar diverse lagstiftningar fasta 

på det faktum att beslutsfattandet måste vara transparent och att invånarna måste ges 

möjlighet till att delta och påverka. Ökad transparens i alla politiska processer leder till att 

medborgarna har den information de behöver om processerna som drivs och de har en 

större förståelse till varför myndigheterna arbetar som de gör. När medborgarna har 
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information om vad som sker i samhället och varför, leder det till tillit för myndigheter och 

beslutsfattare. Samtidigt blir det lättare att acceptera nya policyn i samhället, vilket är till 

nytta för hela samhället. Att kommuninvånarna är medvetna om vad som pågår i 

kommunerna är till nytta för hela kommunen, eftersom transparens leder till bättre 

lösningar och policyn. När beslutsfattarna och myndigheterna i kommunerna jobbar öppet 

minskar det på risken för själviska, ineffektiva och korrupta beslut. Om något verkar 

konstigt i beredningar eller beslut kan det faktum att kommunerna har en transparent 

beslutsprocess leda till bättre resultat, eftersom någon kan ta fasta på felen och bemärka 

problemen i ärendet. Transparens i beslutsfattandet ställer krav på goda argument för 

beslut. Alla beslut måste grunda sig på goda argument då allmänheten tar del av 

processerna och övervakar vilka beslut som fattas. (de Fine Licht, 2014) 

 

Kommunikationen inom förvaltningen måste vara ärligt för att invånarna ska ha förtroende 

för instanserna (Fairbanks, Plowman & Rawlins, 2007). Den offentliga förvaltningen kan 

inte lita på att andra massmedier håller invånarna informerade om det som händer i 

samhället. Förvaltningen måste själv skapa verktyg för att hålla invånarna informerade om 

det som bereds och besluts i samhället. Invånarna måste få information om vad som pågår i 

kommunen för att förfarandet ska vara legitimt och transparent och för att invånarna ska ha 

en möjlighet att vara delaktiga och påverka ärendet. Forskare har kommit fram till att 

tydlig och ärlig kommunikation är nödvändigt för att bygga upp och uppehålla goda 

relationer till organisationsmedlemmarna. Transparens i förvaltningen kan leda till effektiv 

och ändamålsenlig styrning där invånare ges möjlighet att ge respons, att utvärdera policyn 

och ge förslag till förbättringar. Transparens i verksamheten handlar i grund och botten om 

öppen kommunikation (Fairbanks et al., 2007). Enligt Taiminen, Luoma-Aho och 

Tolvanen (2015) måste organisationer kommunicera öppet och ärligt för att främja 

legitimitet och för att invånare och intressenter vet vilket värde organisationen står för. 

 

4.4 Möjlighet att delta och påverka  

Den nya kommunallagen (410/2015) förutsätter att kommuninvånarna ges möjlighet att 

delta och påverka kommunala ärendens beredning och beslutsfattande. Att webben 

utvecklats från envägskommunikation till Web 2.0 med större användarengagemang har 

lett till att invånarna på ett enklare sätt kan ta del av förvaltningens processer och uttrycka 

åsikter, debattera och komma med synpunkter (Bonsón et al. 2012). Även om dagens 
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plattformar medför mycket potential för kommunerna att föra dialog och växelverkan, är 

det många lokalförvaltningar som inte ännu använder nyttan fullt ut (Anderson, Swenson 

& Gilkerson, 2016). Lokalförvaltningen vill mer och mer involvera invånarna i offentliga 

beslut och att använda medierna till godo är ett mycket effektivt sätt att föra offentlig 

dialog mellan samhällets invånare och intressenter (Agostino & Arnaboldi, 2016). Sociala 

medier så som Facebook och Twitter har fört med sig nya sätt för invånarengagemang och 

det som dessa medier har gemensamt är att växelverkan sker i nutid. Växelverkan i nutid 

gör det lättare för invånare att delta i kommunala ärenden. Även om medierna för offentligt 

engagemang ökat är det svårt att dra tydliga slutsatser om hur aktivt invånarna är delaktiga 

i kommunala angelägenheter (Agostino & Arnaboldi, 2016). Agostino och Arnaboldi 

(2009) hänvisar till OECD som redan år 2009 uttryckte att användningen av sociala medier 

inte automatiskt betyder att invånarengagemanget ökar.  

 

Offentligt engagemang handlar alltså om invånarnas engagemang i offentliga ärenden och 

målsättningen är att skapa en relation mellan lokalförvaltningen och invånarna. 

Engagemanget är ändå mera än traditionell kommunikation från lokalförvaltningens sida. 

Syftet med offentligt engagemang är att göra invånarna mera involverade och medvetna 

om vilka beslut som fattas i det lokala samhället. För att offentligt engagemang ska uppnås 

kräver det aktivitet från lokalsamhällets sida i alla möjliga kommunala ärenden, men också 

aktivitet från invånarnas sida (Arnaboldi & Agostino, 2016). För att invånarna ska vara 

delaktiga i lokalsamhällets ärenden kräver det mera än envägskommunikation från 

lokalförvaltningen sida eftersom envägskommunikation inte ökar engagemanget för 

invånarna. Istället bör lokalförvaltningen föra dialog med invånarna och intressenterna och 

ge dem en roll i beslutsfattandet. Då det är frågan om offentlig delaktighet har invånarna 

och intressenterna tillfälle att bidra med åsikter i motsats till när de bara får information om 

aktuella ärenden i samhället. För att det ska uppstå offentligt engagemang i samhällen 

måste de lokala samhället enligt Agostino och Arnaboldi (2016) se till att invånarna är 

medvetna om att delaktighet är välkommet och önskat. Engagemang kan skapas t.ex. 

genom att sätta ut förfrågningar på olika medier och ställa frågor om önskemål med tanke 

på verksamheten (Anderson et al., 2016). Lokalförvaltningen måste också se till att 

invånarna vet att lokalsamhället är närvarade på olika medier och att det finns sätt för 

invånarna att föra fram sina åsikter och synpunkter. För att lyckas höja engagemanget i 

samhället är det viktigt att det finns en strategi för verksamheten för det är inte hållbart att 

bara göra något på måfå (Agostino & Arnaboldi, 2016). Enligt Anderson et al. (2016) lönar 
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det sig att satsa på skrivkunskap när det gäller att engagera invånarna. Innehåll som är 

intressant och utrycks på ett lockande sätt har större chans att skapa växelverkan bland 

medborgarna. 

 

4.5 Marknadsföring av kommunen och verksamheten 

Kommunerna har börjat marknadsföra sig och skapa ett eget varumärke för att vara med i 

konkurrensen om invånare, turister och investerare (Cleave, Arku, Sadler & Kyeremeh, 

2017). Kommunernas marknadsföring genom kommunikation är tudelad. Å andra sidan 

marknadsför kommunerna sig själva för att bygga upp en bild till omvärlden men också för 

att marknadsföra olika evenemang och händelser. Därtill marknadsför kommunerna deras 

service och verksamhet och det lokala samhället. Kommunerna marknadsför sig också för 

att förvalta och utveckla det lokala samhället och områdena bredvid kommunerna. 

Marknadsföring kan ske via kommunikation som sedan kan leda till att en förväntan eller 

image om kommunen bildas. Kommunikation som kan tolkas som marknadsföring är bl.a. 

information om stadsplanering, kommunens effektivitet och handlingar. Mycket av 

kommunernas marknadsföring baserar sig också på kommunikation mun-till-mun och 

ryktesspridning. För att skapa ett gott rykte och ett varumärke för kommunen måste 

kommunerna vara aktiva på medierna och ha växelverkan med målgrupper. Utan 

engagemang i kommunikationen minskar kommunernas möjligheter till lyckad 

marknadsföring. Om kommunerna inte är närvarande på sociala medier kan det vara till 

skada för det kommunala varumärket. För att kunna ha invånarengagemang på medier 

kräver det närvaro och resurser. (Cleave et al., 2017) 

 

Alla kommuner och områden präglas av ett rykte (Kuntaliitto, 2016). Ryktet kan vara 

positivt, negativt eller neutralt. Människorna har föreställningar och uppfattningar om 

ställen baserat på egna erfarenheter eller rykten man hört. Föreställningar skapas fastän 

kommunerna inte aktivt försöker skapa dem. Allt som kommunerna gör eller inte gör 

påverkar ryktet. Ryktet byggs upp genom alldaglig verksamhet, kommunikation och 

växelverkan. Det tar tid att bygga upp ett rykte och ryktet kan också rasa mycket snabbt. 

Kommunerna och dess aktörer kan göra olika saker för att påverka människornas 

föreställningar om kommunen. Genom att vara aktiv och se till att kommunernas 

verksamhet är genuint och rättvist kan kommunerna skapa en positiv profil om sig. En 

medveten insats på att skapa ett varumärke och marknadsföra kommunen kan höja ryktet. 
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Marknadsföring är dock ett långsiktigt arbete med många delar och kommunerna kan inte 

förvänta sig att uppnå alla målsättningar genast. Dessutom måste kommunerna följa med 

och mäta hur bra marknadsföringen lyckas. Marknadsföring kan ske via kommunernas 

egen webbplats och andra internetsidor, sociala medier, traditionella medier så som tidning 

och radio och genom kundbetjäning för att nämna några exempel. (Kuntaliitto, 2016) 

Genom att marknadsföra mera än det vanliga (t.ex. i kommunerna mera än det som är 

lagstadgat) kan organisationer skapa nytt intresse hos intressenter och invånare, och när 

intresse finns skapas ett naturligt förhållande till moderorganisationen (Taiminen et al., 

2015). Föra att engagera befolkningen genom marknadsföring krävs innehåll som är 

relevant och användbart för befolkningen. Det kräver också insatser och innovation för att 

kommunernas marknadsföring ska lyckas.  

 

4.6 Kommunikationsinnehållets roll i studien 

I kapitel fyra har den andra delen för avhandlingens teori presenterats. 

Kommunikationsinnehållet har diskuterats utgående från Sallinen et al. (2017) teori om 

vad kommunerna borde kommunicera om. Alla innehållskategorier har sedan förstärkts 

med annan forskning. Det som kommuniceras kan ha varierande innehåll, men eftersom 

teorin ändå fört fram en del innehållskategorier används dessa i den kommande analysen. 

Innehållskategorierna behövs för att kunna koda innehållet på ett ändamålsenligt sätt och 

för att vidare kunna bilda en uppfattning om vad som kommuniceras och i vilken 

utsträckning. Kategorierna som ovan presenterats är kommunikation om välfärd, 

information om service och verksamhet, transparens i verksamheten, möjlighet till 

deltagande och påverkan och marknadsföring.   

 

Innehållskategorierna är breda och innefattar mycket varierande information. För att kunna 

göra en grundligare analys på vad som kommuniceras spjälkas dessa kategorier upp i 

mindre delar i själva kodningsprocessen. I Finland har kommunerna verksamhet inom 

många sektorer som bl.a. hälsovård, utbildning, kultur och idrott. Även om alla nämnda 

sektorer faller under kategorin service och verksamhet är det lättare att i kodningsskedet 

dela upp innehållet i mindre delar. Samtidigt ger det en tilläggsmöjlighet att se vilken del 

av verksamheten som kommunerna mest kommunicerar om. Teorins 

innehållskategorisering enligt bl.a. Sallinen et al. (2017) utgör därmed grunden för själva 

kodningsschemat i analysen, men kategoriseringen modifieras för att uppfylla 
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Webbplats 

Facebook 

målsättningarna med avhandlingens undersökning. Metod- och materialval presenteras 

mera ingående i följande kapitel.  

 

4.7 Analysmodell  

Avhandlingens teori har nu presenterats och likaså variablerna. För att förklara 

frågeställningen på ett tydligt sätt presenteras en analysmodell som illustrerar den. 

Undersökningens huvudsakliga frågeställning är ”Finns det skillnader i innehållet i 

kommunernas kommunikation på kommunens webbplats och Facebook-sida?” medan den 

andra och indirekta frågeställningen är ”Finns det skillnader i kommunikationen mellan 

kommunerna?”. Genom analysschemat visualiseras undersökningens variabler och 

schemat ger en enkel överblick på vad syftet med undersökningen är. Undersökningens 

oberoende variabler är kommunens webbplats och Facebook-sida. De oberoende 

variablerna antas påverka och förklara en annan variabel, beroende variabeln, som i det här 

fallet är kommunernas kommunikationsinnehåll. I undersökningen finns också en 

mellankommande variabel, kommunerna. Kommunerna och kommuntypen har antagligen 

en inverkan på kommunikationsinnehållet och därför är det väsentligt att inkludera 

kommunerna som en variabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Analysmodell med oberoende, beroende och mellankommande variabel. 

 

 

Det jag vill undersöka är innehållet i kommunernas kommunikation. Beroende variabeln i 

undersökningen är kommunikationsinnehållet eftersom jag vill förklara vad kommunerna 

Kommunikationsinnehåll 

(Välfärd, service och verksamhet, 

transparens, deltagande och 

marknadsföring) 

 

 

Kommun 
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kommunicerar. Kommunikationsinnehållet kan påverkas av flera saker men i 

undersökningen ligger syftet i att ta reda på hur olika medier används och hur medierna 

påverkar innehållet i kommuners kommunikation. Den oberoende variabeln består av dessa 

medier, webbplatsen och Facebook. Eftersom det finns skillnader i hur webbplatsen och 

Facebook fungerar antas mediernas karaktär påverka kommunikationsinnehållet. Det som 

också antas påverka kommunikationsinnehållet är själva kommunerna. Enligt litteraturen 

finns det skillnader i kommunerna när det gäller bl.a. resurser och storlek och det kan 

förväntas ha en inverkan på hur kommunikationen ser ut i kommunerna. Kommunerna är 

således en mellankommande variabel.  

 

Analysmodellen visualiserar kommande undersökning, men sätter inte ord på effekterna av 

variablerna. För att det ska finnas en förståelse för hela analysen måste hypoteser formas 

och variablernas funktion förklaras. Under arbetets gång har jag skapat en del hypoteser 

om hur jag tror att undersökningens resultat kommer presentera sig. Hypoteserna är mina 

förväntningar för undersökningen och lyder som följande:   

 

H1: Kommunerna kommunicerar mest om kommunens service och verksamhet 

H2: Kommunerna använder medierna i olika utsträckning, vilket betyder att innehållet 

delvis är olika på kommunens webbplats och Facebook-sida. 

H3: Webbplatsen används för mera lagstadgad kommunikation t.ex. information om 

beslut, kommunens service och verksamhet och möjligheter för deltagande och påverkan. 

H4: Via Facebook kommuniceras ärenden angående marknadsföring av bl.a. evenemang, 

kommunikation som bidrar till välfärd och upprätthåller en positiv bild av kommunen.  

H5: Kommunstorleken påverkar kommunikationen. Större kommuner, i synnerhet med 

över 100 000 invånare, kommunicerar mera och innehållet är mera varierande. 

H6: Språket har en betydelse för kommunikationsinnehållet. 

 

Även om språket inte är en del av avhandlingens forskningsfrågor eller analysmodell 

granskas språkets betydelse för kommunernas kommunikation. Kommunikationsinläggen 

analyseras både på finska och svenska och således är det naturligt att språkaspekten 

granskas i liten mån. Huvudsakliga syfte är ändå att studera innehållet i kommunernas 

kommunikation och därför får inte språkfrågan något större utrymme i avhandlingens 

analysmodell. 
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Hypoteserna är förväntningar som antingen förstärks eller förkastas efter genomförd 

analys. Delvis baserar sig hypoteserna på mina egna antaganden men också på vad 

litteraturen i avhandlingen fört fram. Hypoteserna är många och långt självbeskrivande. 

Det är dock viktigt att bilda förväntningar och tankar om vilka effekter variablerna kan 

tänkas ha.  
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5. Metod och material  

Målet med denna studie är att utveckla en förståelse för vad kommunerna kommunicerar 

till kommuninvånare och andra intressenter. För att bilda en förståelse om 

kommunikationen kommer mediernas inverkan granskas och hur olika kommuner 

kommunicerar. Materialet som analyseras samlas från kommunernas webbplats och 

officiella Facebook-sida. Kommunerna gör en skillnad mellan kungörelser och aktuellt på 

webbplatserna och i analysen kommer endast inlägg från aktuellt att analyseras. Det är 

dock värt att poängteras att mycket av den kommunikation som faller under kategorin 

aktuellt också hör till de lagstiftade kommunikationsinnehållet, men eftersom kommunerna 

gör skillnad på vad de publicerar under kungörelser och aktuellt har jag valt att endast 

fokusera på aktuellt. Från kommunernas officiella Facebook-sidor samlar jag de inlägg 

som kommunerna själva gjort under urvalsperioden.  

 

5.1 Metod i samhällsvetenskapliga undersökningar 

Samhällsvetenskaplig forskning utgår ur antingen kvalitativ eller kvantitativ metod 

(Bryman, 2002). Dessa två metoder är olika forskningsstrategier som kan användas för 

undersökning av samhällsvetenskapliga fenomen. Metoderna är olika, men båda kan 

användas för undersökning med samma förutsättning. Beroende på utgångsläget och vad 

som undersöks väljs en metod eller så kan man kombinera både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Vid användning av kvalitativ metod lägger man oftast vikt vid ord och inte mängd 

under datainsamling och analys. Kvalitativ metod tar enligt Bryman (2002) lite avstånd 

från naturvetenskapliga metoder och fokuserar på att undersöka hur individer tolkar olika 

företeelser. Kvantitativa metoder fokuserar sen igen som namnet antyder på kvantifiering 

när det gäller datainsamling och analys. I kvantitativa forskningsstrategier prövar man ofta 

teorier mot praktik och försöker komma fram till nya synpunkter utgående från 

bakomliggande teori (Bryman, 2002). 

 

I samhällsvetenskapliga undersökningar förväntas forskaren vara så objektiv som möjligt 

och ta avstånd från egna värderingar och synpunkter. I dagens samhälle har det dock 

konstaterats vara närmast intill omöjligt att genomföra en totalt objektiv undersökning. 

Forskaren kan sällan ta totalt avstånd från de egna värderingarna eftersom de dyker upp i 

bl.a. valet av forskningsområde, utformning av forskningsfrågor och hypoteser och 
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tolkning av resultat (Bryman, 2002). Enligt Bryman (2002) har det därför blivit allt 

vanligare att forskaren meddelar läsaren om eventuella egna värderingar som kan 

genomsyra ett arbete. Vidare är det också väsentligt att i förväg tänka ut vilka praktiska 

förutsättningar en undersökning har. Man bör fundera över om det finns tidigare forskning 

om ämnet, hur andra undersökningar har genomförts och om det man tänkt undersöka helt 

enkelt är genomförbart. Det finns en del motsatsförhållanden mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder och kritik riktas ofta mot den andra metoden av det som används. En 

kontrastering mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är ändå onödigt eftersom 

undersökningar kan kombinera båda metoderna om det är lämpligt och båda metoderna 

kan vara lika fungerande i sig själv likaså (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

5.2 Avhandlingens metod 

Undersökningen i den här avhandlingen kommer göras med kombinerad metod dvs. både 

med hjälp av kvalitativ och kvantitativ metod. Eftersom jag är intresserad att ta reda på vad 

kommunerna kommunicerar behövs kvalitativ innehållsanalys, men för att kunna 

presentera resultatet på ett ändamålsenligt sätt har kvantitativ innehållsanalys valts till den 

andra och kompletterande metoden. För denna avhandling passar en kombinerad metod 

även om huvudsakliga metoden är kvalitativ innehållsanalys. Analysenheterna är så många 

och insamlas systematiskt så det behövs statistiska hjälpmedel för att kunna bilda en 

sammanhängande uppfattning om verkligheten. Statistiska analysmetoder benämns ibland 

för kvantitativa när man studerar många analysenheter, men kvalitativt insamlad data kan 

också analyseras statistiskt om analysenheterna är tillräckligt många och systematiskt 

insamlade (Esaiasson et al., 2007). Härnäst presenteras metoderna som används för att 

genomföra avhandlingens undersökning mera ingående. 

 

 

5.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) är kvalitativa metoder ett paraplybegrepp med många 

underliggande analysmetoder. I dag finns många kvalitativa metoder till förfogande för 

undersökning och metoderna är användbara för att skapa en uppfattning om verkligheten 

och olika fenomen. Ibland ställs frågan om teori är viktigt i kvalitativa undersökningar och 

svaret är ja. Behovet av teori i en kvalitativ undersökning är essentiellt. I undersökningar 

behövs teori för att kunna skapa en uppfattning om metod, för etiken och validitetens skull 
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och för att kunna skapa en helhetsbild om hela undersökningen. I undersökningar skapas 

den teoretiska referensramen utav begrepp och förhållandet mellan dem. Referensramen 

utgör grunden för metoden i undersökningen men också den kunskap som finns om ämnet 

innan den kommande undersökningen. Eftersom kvalitativa metoder ofta baserar sig på 

undersökarens subjektiva uppfattning om ämnet och förutfattade förväntningar är kvalitativ 

metod aldrig totalt objektivt. Därför är en teori en förutsättning i undersökningen för att 

slutresultatet ska vara hållbart (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Clarke och Braun (2013) 

konstaterar samma som Tuomi och Sarajärvi (2018) gällande subjektivitet och objektivitet: 

undersökaren måste lita på den egna bedömningen då slutsatser dras och därför är det 

viktigt att innan genomförd analys tänka efter hur man förhåller sig till informationen och 

hur eventuella egna erfarenheter påverkar tolkningen av data. 

 

Den kvalitativa metoden för analysen av kommunernas kommunikation är innehållsanalys, 

vilket har konstaterats vara en användbar metod för att analysera texter (Hsieh & Shannon, 

2005). I kvalitativ innehållsanalys analyserar man data och klassificerar innehållet i ett 

antal kategorier baserat på liknande innehåll (Hsieh & Shannon, 2005). Syftet med 

innehållsanalys är att bilda en uppfattning och kunskap om ett fenomen man studerar och i 

det här fallet är det kommunernas kommunikationsinnehåll. Hsieh och Shannon (2005) 

delar in innehållsanalys i tre strategier: induktiv ansats, deduktiv ansats och summerande 

ansats. Strategin som kommer användas är deduktiv ansats där text tolkas utifrån ett på 

förhand bestämt kodningsschema. Kodningsschemat i avhandlingen baserar sig på de 

förväntningar som finns om kommunernas kommunikationsinnehåll. Då deduktiv ansats 

används i innehållsanalys finns det oftast teorier och forskningar som beskriver fenomenet 

från förut och samtidigt utgör grunden för kodningen. I själva analysen läses texterna 

igenom och kodas enligt passande kategori (Hsieh & Shannon, 2005).  Enligt Bryman 

(2002) är deduktiv strategi det vanligaste sättet att forska förhållandet mellan teori och 

praktik när det gäller samhällsvetenskaper. Med hjälp av deduktiv strategi funderar man på 

den teori man utgår ifrån, funderar på vilka förväntningar man har med undersökningen 

och testar det gentemot verkligheten. 

 

Kategoriseringen är viktig för att det ska finnas ett vettigt sätt att koda innehållet och 

kunna skapa en analys av det hela. Med ett genomtänkt kodningsschema kan man 

analysera resultatet av innehållsanalysen och koppla det till teorin och sätta ihop de viktiga 

iakttagelserna till en helhet. Till slut ska man skriva en sammanfattning av analysen och 
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vad man kommit fram till i undersökningen och på så sätt bekräfta kodningen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018 och Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Ett problem med innehållsanalys är 

att man ofta märker när analysen påbörjas att det finns mycket mera intressant som kunde 

studeras än man tänkt från början. Därför är det viktigt att från början vara bestämd om vad 

som ska studeras så att det inte svämmar över. Allt kan inte studeras i en och samma 

undersökning. Att skapa teman och kategorier för sig själv är a och o. Utan ett genomtänkt 

system för kodningen, dvs. kategorisering och kodningsschema, är det svårt att beskriva, 

jämföra och förklara det man undersöker (Ryan & Bernard, 2003). Ryan och Bernard 

(2003) hänvisar till Opler (1945) som säger att betydelsen av ett tema är kopplat till hur 

ofta det förekommer. Med tanke på avhandlingens analys är de teman i kommunernas 

kommunikation som förekommer oftast de mest beskrivande för deras kommunikation. 

 

Att testa kodningen en gång innan själva undersökningen är nyttigt eftersom man då ännu 

kan bemärka brister i den egna kategoriseringen och göra förändringar. För att testa 

kodningsschemat i förväg gjorde jag en innehållsanalys på kommunikationen i Vasa, både 

på webbplatsen och Facebook. Jag märkte en del brister i kodningsschemat, vilket ledde 

till att jag gjorde några förändringar inför den riktiga undersökningen. Jag insåg att jag 

behöver flera innehållskategorier utöver det som jag diskuterar i avhandlingens teoridel. 

Även om teorin tar upp en stor del av det som är väsentligt visade det sig att det är lättare 

att hantera innehållet i kommunikationen om kategorierna inte är så breda. Det lönar sig att 

ha mindre kategorier och hellre ha en för noga kodning. Det går alltid att slå ihop enheter i 

datamaterialet, men att dela upp enheter efteråt är mycket mera utmanande. Som exempel 

på modifikation efter testkörningen kan nämnas kategorin information om kommunernas 

service och verksamhet. Jag delade upp hela kategorin i mindre beståndsdelar för att se 

vilken verksamhetssektor innehållet i kommunikationen faller under. Att testa kodningen i 

förväg var också en bra övning för mig själv för att kunna vara konsekvent i kodningen i 

själva undersökningen. Kvalitativ innehållsanalys är den huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden i pro gradu-avhandlingen, men resultatet presenteras med hjälp av 

kvantitativ innehållsanalys.  
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5.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys är en användbar metod när man vill ha svar på t.ex. 

förekomsten av vissa typer av kategorier i ett material (Esaiasson et al. 2007). I min 

undersökning handlar det om innehållskategorierna om vad kommunerna kommunicerar. 

Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys kan man få reda på hur ofta någon kategori 

förekommer i materialet. Det är det jag är ute efter. Syftet är att bilda en uppfattning om 

vad kommunerna kommunicerar och hur stor del dessa olika innehållskategorier har i 

kommunernas kommunikation. Att fokusera på det numeriska, hur ofta något förekommer, 

är mekaniskt arbete. För att göra resultatet överskådligt och arbetet enklare för sig själv 

finns det datorprogram som hjälper till med den biten. För att kunna göra en genomtänkt 

analys på innehållet har jag valt att använda mig av statistikprogrammet SPSS. Med hjälp 

av SPSS kan man koda innehållet på ett enkelt och överskådlig sätt och samtidigt dra 

slutsatser om hurudant innehåll kommunerna kommunicerar. Esaiasson et al. (2007) säger 

att det inte är någon poäng med att en göra stor skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys och därför kompletterar även mina två metoder varandra. Även om den 

kvalitativa delen ofta handlar om att tolka ett data och kvantitativa delen om att räkna 

enheterna i data behövs båda metoderna för att kunna dra några slutsatser och komma fram 

till ett resultat.  

 

Kvantitativa metoder går kortfattat ut på att samla in numerisk data (Bryman, 2002). I min 

avhandling betyder det att den kvalitativa innehållsanalysen presenteras genom att 

numeriskt framföra vad kommunerna kommunicerar, dvs. hur ofta kommunerna 

kommunicerar ett visst innehåll. Genom att mäta hur ofta något fenomen förekommer i 

data kan man göra beskrivningar på mönster och komma fram till något, kanske något nytt. 

Att man använder sig av kvantitativ data har ofta ett syfte. Man vill möjligtvis kunna 

generalisera resultatet och på så sätt kunna säga något om större helheter. För att kunna 

generalisera ett undersökningsresultat kräver det ett tillräckligt brett och genomtänkt urval, 

bra måttenheter och krav på reliabilitet och validitet. För att resultatet ska vara 

generaliserbart bör alla som gör en liknande undersökning komma fram till liknande 

resultat. (Bryman, 2002)  

Kvantitativ innehållsanalys börjar, som mången annan empirisk forskning, med att fylla i 

data i en datamatris (Esaiasson et al., 2007). Datamatrisen är ett överskådligt schema som 

visar det man undersöker. Analysfallen blir undersökningens analysenheter. Analysfallen, i 
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min avhandling kommunikationsinläggen, får värden som beskriver förekomst eller icke-

förekomst av olika egenskaper. Varje analysfall ska således kunna anta två eller flera 

variabelvärden och därmed kan undersökningen visa på variation mellan analysenheterna 

(Esaiasson et al, 2007, s. 48). Mina analysenheter är kommunikationsinläggen från 

kommunernas webbplats och Facebook-sida. Mina variabler består till största delen av den 

kategorisering av kommunikationsinnehåll som jag skapat. I min undersökning kan 

variablerna anta två värden: att innehållet enligt kategoriseringen förekommer i 

kommunikationsinlägget eller att det inte gör det. Värdet 1 står för förekomst av innehåll 

och värdet 0 för icke-förekomst. Datamatrisen byggs upp enligt de egna behoven så att den 

egna undersökningen blir genomförbar.  

 

Analysenheterna, kommunikationsinläggen på webbplatsen och Facebook, kodades in i 

schemat. Varje inlägg blev en egen rad i datamatrisen och analysenheterna fick ett värde i 

de olika variablerna beroende på om kommunikationen handlade om kategorin i fråga eller 

inte. Många av kommunikationsinläggen handlade om flera olika kategorier och således 

fick många inlägg ett förekomstvärde i flera variabler. Jag analyserade alla 

kommunikationsinlägg från kommunens webbplats och Facebook som hade publicerats 

under urvalsperioden. Alla analyserade kommunikationsinlägg matades in i datamatrisen 

enligt kodningsschemat och därmed fick alla inlägg olika värden i matrisen beroende på 

innehållet.  

 

Jag skapade datamatrisen i dataprogrammet SPSS. Matrisen innehåller 28 kolumner. 

Matrisen innehåller bakgrundsinformation som är nödvändigt för konsekvent analys av 

materialet och själva kodningsschemat som beskriver förekomsten av olikt 

kommunikationsinnehåll i avhandlingens urvalskommuner. Matrisen innehåller följande 

bakgrundsinformation: ID-nummer för kommunikationsinlägget, datum för när analysen 

gjordes, datum för när själva innehållet publicerades, vilken kommun det handlar om, 

vilken media det handlar om och på vilket språk (finska eller svenska) innehållet 

publicerats. Själva kodningsschemat gällande innehållskategorierna innehåller 22 olika 

variabler för innehållskategoriseringen. De är: 

 

1. Information om kommunens service och verksamhet 

2. Information om social- och hälsovård i kommunen 

3. Information om kultur- och idrottsverksamhet i kommunen 
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4. Information om utbildning och fostran i kommunen 

5. Information om boende och miljö i kommunen 

6. Information om jobb och företagsamhet i kommunen 

7. Information om kommunen och förvaltningen 

8. Transparent beslutsfattande (information som beslut om fattats, ärenden som är 

under beredning) 

9. Information om möjlighet att delta och påverka beslutsfattande i kommunen 

10. Marknadsföring av kommunens service och verksamhet 

11. Marknadsföring av kommunens evenemang och händelser 

12. Information om personalfrågor inom kommunen 

13. Information för att bidra med välfärd åt kommuninvånare och andra intressenter 

14. Övrigt 

15. Länkar till kommunens webbplats 

16. Länkar till Facebook-sidor och Facebook-evenemang 

17. Länkar till andra utomstående källor 

18. Bilder, videor eller annan form av information (inte enbart text)  

19. Information om utomstående aktörs service och verksamhet 

20. Marknadsföring av utomstående aktörs verksamhet 

21. Marknadsföring av utomstående aktörs evenemang och händelser 

22. Nyheter i kommunen (t.ex. andra källor som publicerat nyhet angående 

kommunen).  

 

Enligt ovan beskrivna kodningsschema har varje kommunikationsinlägg gåtts igenom och 

fått ett värde i matrisen beroende på om analysenhetens innehåll handlade om kategorin i 

fråga eller inte. 

 

5.3 Material i undersökningen 

Eftersom kommunallagen förutsätter att alla kommuner kommunicerar var möjligheten att 

välja urvalskommuner till avhandlingens studie brett. Eftersom ett av mina intressen med 

studien också var att ta reda på om det finns skillnader i kommunikationen mellan 

enspråkigt finska kommuner och tvåspråkiga kommuner valde jag att inkludera kommuner 

av båda slagen. För att också kunna bilda en uppfattning om det finns skillnad i 

kommunikationen mellan olika storleks kommuner valde jag kommuner ur tre olika 

storlekskategorier. I kategorin stora kommuner finns kommuner med över 100 000 

invånare, i den andra kategorin medelstora kommuner finns kommuner med mellan 27 000 
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– 55 000 invånare och i den tredje kategorin mindre kommuner finns kommuner med 

mellan 7000 – 16 000 invånare.  

 

Tabell 1: Kommuner i avhandlingen uppdelat enligt antalet kommuninvånare 

Stora kommuner Medelstora kommuner Mindre kommuner 

Esbo Raumo Pargas 

Tammerfors Kyrkslätt Ylivieska 

Uleåborg Raseborg Nykarleby 

Åbo Riihimäki Oulainen 

 

 

Jag valde kommunerna till undersökningen genom att titta på en lista på Finlands 

kommuner i storleksordning enligt invånarantal. Jag valde ut två enspråkigt finska och två 

tvåspråkiga kommuner med ett invånarantal nära varandra till varje kommungruppering. 

För att vara så objektiv som möjligt i valet av kommunerna valde jag de kommuner som 

ögonen först föll för när jag ögnade igenom listan med kommunerna. En avhandling pro 

gradu har restriktioner på hur lång den ska vara. Därför kom jag under handledning fram 

till att ett urval på tolv kommuner kunde vara fungerande för detta ändamål och ett 

tillräckligt avgränsat antal likaså. Avhandlingens minsta urvalskommuner har ca 7000 

invånare, vilket betyder att de allra minsta kommunerna i Finland inte är inkluderade. 

Eftersom litteraturen förde fram att resurserna påverkar kommunikationen valde jag att 

lämna bort de allra minsta kommunerna i urvalet. Jag tänker mig att mindre kommuner inte 

har lika mycket resurser till förfogande och därför inte kommunicerar lika aktivt som större 

kommuner gör. För att kunna analysera kommunernas kommunikation är det 

ändamålsenligt att kommunerna faktiskt kommunicerar. Det är också orsaken till att den 

minsta kommungrupperingen kallas mindre kommuner istället för små kommuner. Att 

benämna den tredje kommungrupperingen små kommuner är lite missvisande eftersom 

kommunerna i gruppen inte egentligen är så små med tanke på kommunstorlekarna i 

Finland. 

 

Jag valde att analysera kommunikationsinnehållet på kommunernas webbplats och 

Facebook-sida under två perioder. Till analysen valdes två veckor, en vecka i januari och 

en vecka i februari, 14.01.2019 – 20.01.2019 och 11.02.2019 – 17.02.2019. 
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Urvalskommunerna hade under dessa tidsperioder publicerat 589 inlägg på kommunens 

webbplats och Facebook-sida både på finska och svenska. Jag valde att fokusera på att 

analysera kommunikationen endast på finska och svenska. Därmed läste jag igenom 

materialet på kommunernas webbplatser enligt det. Under genomgång av material på 

kommunernas Facebook-sida konstaterade jag att vissa kommuner hade en del 

kommunikation på engelska, men de inläggen valde jag att inte inkludera i analysen 

eftersom fokus i avhandlingen ligger i kommunikationen på finska och svenska. En annan 

materialmässig avgränsning som jag gjorde handlade om kommunikation på kommunernas 

webbplats där inlägget var direkt länkat till andra webbplatser. Jag ville se på 

kommunikationen på kommunens webbplats och således valde jag bort de inlägg som var 

direkt länkade till externa källor. Åbo var den kommun där länkar till andra webbplatser 

förekom mest.  

 

Många kommuner har även en egen webbplats för turism i kommunen. Kommunikation på 

kommunernas turismwebbplatser har inte inkluderats i avhandlingens analys. Om 

urvalskommunerna länkat inlägg på webbplatsen direkt till turismsidan har dessa 

exkluderats ur analysen likadant som med andra källor kommunerna länkat till. Om 

kommunerna däremot först skrivit något om ämnet på webbplatsen och sedan i samma 

inlägg länkat vidare till någon annan källa har dessa inlägg inkluderats. Det är bara inlägg 

med enbart en länk och ingen annan information som exkluderats. Många kommuner har 

också skilda Facebook-sidor för verksamhetssektorerna, men för att göra en avgränsning 

har de lämnats bort ur analysen. Jag har endast analyserat inlägg som publicerats på 

kommunernas officiella Facebook-sida. 
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6. Dataanalys 

Syftet med en dataanalys är att göra en grundlig genomgång av materialet i 

undersökningen för att komma fram till insikter om ämnet i fråga. Nationalencyklopedin 

definierar dataanalys som klargörande beskrivning på observationer och mätresultat 

(2019). Att göra en dataanalys betyder inte att man måste komma fram till något nytt, utan 

att man helt enkelt ska klargöra för de faktorer som har en betydelse för undersökningens 

frågeställning. Kommande dataanalys kommer ta fasta på de viktigaste iakttagelserna ur 

data och påvisa olika fenomen. Analysen görs i belysning av avhandlingens teoridel. 

Dataanalysen innehåller kommunikationsinlägg från tolv kommuner under två veckors tid. 

Antalet analysfall blev 589 (n=589). Dessa 589 kommunikationsinlägg analyseras med 

SPSS för att kunna besvara frågeställningarna och åskådliggöra undersökningens resultat.  

 

I dataanalysen är inte urvalskommunernas enskilda kommunikation det mest intressanta. 

Syftet med avhandlingen är att kunna få en uppfattning om vad kommunerna 

kommunicerar i en större utsträckning och där hjälper urvalskommunernas olika karaktär 

till med att bilda en varians i urvalet. Det som intresserar är att kunna se vilka likheter och 

skillnader som förekommer i kommunernas kommunikation via webbplats och Facebook. 

Det var ett medvetet val att inkludera kommuner av olik storlek eftersom det ger en 

bredare uppfattning om hur olika kommuner kommunicerar. Valet av urvalskommuner 

kunde antagligen göras på flera olika sätt, men eftersom jag valde urvalskommunerna 

enligt invånarantal fungerar det som kategorisering och samtidigt som vägledare för 

analysen. Dock är det ändamålsenligt att presentera lite enkel bakgrundsstatistik till en 

början för att vidare kunna bygga på analysen och kunna besvara frågeställningen. I 

följande kapitel presenteras deskriptiv bakgrundsstatistik om urvalskommunernas 

kommunikation. 

 

6.1 Beskrivande bakgrundsstatistik 

Precis som kommunallagen (410/2015) förutsätter kommunerna att kommunicera så gör de 

det. Tabellen nedan visar att kommunerna varit aktiva i kommunikationen under 

urvalsperioderna i januari och februari. Statistiken visar också att det förekommer 

skillnader i antalet inlägg under urvalsperioden beroende på kommun.  
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Tabell 2: Antal kommunikationsinlägg under urvalsperioden på webbplatsen och Facebook 

Kommun Webbplats (%) Facebook (%) Antal inlägg (%) Total (%) 

Esbo 81 (81,0) 19 (19,0) 100 100,0) 17,0 

Tammerfors 50 (76,9) 15 (23,1) 65 (100,0) 11,2 

Uleåborg 32 (47,1) 36 (52,9) 68 (100,0) 11,5 

Åbo 67 (70,5) 28 (29,5) 95 (100,0) 16,1 

Raumo 23 (47,9) 25 (52,1) 48 (100,0) 8,1 

Kyrkslätt 38 (64,4) 21 (35,6) 59 (100,0) 10,0 

Raseborg 27 (77,1) 8 (22,9) 35 (100,0) 5,9 

Riihimäki 9 (13,6) 57 (86,4) 66 (100,0) 11,2 

Pargas 4 (16,7) 20 (83,3) 24 (100,0) 4,1 

Ylivieska 4 (25,0) 12 (75,0) 16 (100,0) 2,7 

Nykarleby 4 (44,4) 5 (55,6) 9 (100,0) 1,5 

Oulainen 2 (50,0) 2 (50,0) 4 (100,0) 0,7 

Total (%) 341 (57,9) 248 (42,1) 589 (100,0) 589 (100,0) 

 

 

I tabellen tydliggörs fördelningen mellan kommunikationsinlägg på webbplatsen och 

Facebook. På webbplatserna publicerades 341 inlägg under urvalsperioden och på 

Facebook publicerades 248 inlägg. Det som kan konstateras utgående från tabellen är att 

båda medierna används i stor utsträckning. De stora kommunerna kommunicerar mest via 

webbplatsen. Riihimäki kommunicerar mest via Facebook och Pargas följer samma 

mönster. Uleåborg och Raumo har å andra sidan en väldigt jämn fördelning av publicerade 

inlägg mellan medierna. Kommunerna är listade i storleksordning i tabellen med tanke på 

invånarantal. De fyra första kommunerna hör till gruppen stora kommuner, fyra följande 

till medelstora kommuner och de fyra sista till mindre kommuner. De stora kommunerna 

bidrar med mest kommunikationsinlägg och de mindre kommuner med minst 

kommunikationsinlägg. Medelstora kommuner har en relativt jämn fördelning med tanke 

på antalet kommunikationsinlägg i jämförelse till stora och mindre kommuner. Det finns 

kommuner som antalsmässigt närmar sig de stora kommunernas kommunikationsvolymer 

men också kommuner som ligger närmare de mindre kommunerna när det gäller antal 

kommunikationsinlägg.  

 

Eftersom urvalskommunerna består av både enspråkigt finska och tvåspråkiga kommuner 

är det ändamålsenligt att skilja åt antalet kommunikationsinlägg baserat på språk. Hälften 
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av kommunerna har kommunikation på både finska och svenska medan hälften endast 

kommunicerar på finska.  

 

Tabell 3: Antal kommunikationsinlägg på webbplatsen och Facebook på finska och svenska 

Kommun 
Finska  Svenska  

Total (%) Webbplats 
(%) 

Facebook 
(%) 

Webbplats 
(%) 

Facebook 
(%) 

Esbo 62 (76,5) 19 (23,5) 19 (100,0) - 100 (17,0) 

Tammerfors 50 (76,9) 15 (23,1) - - 65 (11,2) 

Uleåborg 32 (47,1) 36 (52,9) - - 98 (11,5) 

Åbo 56 (66,7) 28 (33,3) 11 (100,0) - 95 (16,1) 

Raumo 23 (47,9) 25 (52,1) - - 48 (8,1) 

Kyrkslätt 19 (50,0) 19 (50,0) 19 (90,5) 2 (9,5) 59 (10,0) 

Raseborg 16 (80,0) 4 (20,0) 11 (73,3) 4 (26,7) 35 (5,9) 

Riihimäki 9 (13,6) 57 (86,4) - - 66 (11,2) 

Pargas 2 (16,7) 10 (83,3) 2 (16,7) 10 (83,3) 24 (4,1) 

Ylivieska 4 (25,0) 12 (75,0) - - 16 (2,7) 

Nykarleby 2 (50,0) 2 (50,0) 2 (40,0) 3 (60,0) 9 (1,5) 

Oulainen 2 (50,0) 2 (50,0) - - 4 (0,7) 

Total (%) 277 (47,0) 229 (38,9) 64 (10,9) 19 (3,2) 589 (100,0) 

 

 

Det förekommer skillnader i kommunernas kommunikation då vi granskar för media och 

språk. Kommunikation på finska är mycket mer förekommande än kommunikation på 

svenska. Av all kommunikation sker endast 14,1 % på svenska. Webbplatsen är den media 

som används mera frekvent i kommunikationen oberoende språk. När kommunikation på 

finska granskas har alla urvalskommuner kommunikation både på webbplatsen och 

Facebook. Gällande de tvåspråkiga kommunerna ser vi ett utstickande resultat i och med 

att de stora tvåspråkiga kommunerna Esbo och Åbo inte har någon kommunikation alls på 

svenska via Facebook. Esbo och Åbo kommunicerar bara på svenska via webbplatsen. 

Medelstora och mindre tvåspråkiga kommuner har kommunikation både på webbplatsen 

och Facebook på svenska. Det rör sig dock inte om några om stora 

kommunikationsvolymer med tanke på svenskspråkig kommunikation på Facebook.  

  

Vidare kommer inte urvalskommuneras kommunikation att analyseras enskilt, utan indelat 

enligt kommunstorlek. I avhandlingens teoridel diskuterades kommunikationsinnehållet 

och härnäst presenteras beskrivande statistik om hur kommunerna kommunicerat under 
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urvalsperioderna. Det är också nödvändigt att återge beskrivande statistik på hur 

kommunerna kommunicerat så att det finns förutsättningar att bygga vidare på analysen 

och kunna besvara frågeställningarna.  

 

 

6.1.1 Beskrivande statistik om kommunikationsinnehållet  

Dataanalysen visar tydligt att kommunerna är aktiva att kommunicera och de 

kommunicerar mera än det som lagstiftningen kräver. Avhandlingens teoridel förde fram 

fem större kommunikationskategorier som kommunerna borde kommunicera om. 

Kommunernas kommunikation handlar i stort sett om information om kommunens service 

och verksamhet, om transparent beslutsfattande, möjlighet att delta och påverka 

beslutsfattandet, marknadsföring av kommunen och information som bidrar till välfärd åt 

kommuninvånarna och andra intressenter. Även om litteraturen förde fram en översikt på 

vad kommunikationen borde handla om kunde jag konstatera under materialinsamlingen 

att kommunikation handlar om mera än de nämnda kategorierna. Därför inkluderades flera 

andra innehållskategorier i datamatrisen. De innehållskategorier som tillades i 

dataanalysen var inlägg med länkar, information om utomstående aktörers verksamhet och 

övrigt med flera mindre innehållskategorier. Dessutom var många innehållskategorier 

väldigt breda och därför delades kategorierna in i mindre beståndsdelar så att kodningen 

och analysen skulle vara enklare att genomföra.  

 

Den kategori som hade det absolut största antalet inlägg är information om kommunens 

service och verksamhet. Av urvalskommunernas kommunikation (n=589) handlade hela 

493 inlägg om kommunens service och verksamhet både på webbplatsen och Facebook. 

För att ha en bättre uppfattning om vilken typ av service och verksamhet innehållet handlar 

om delades kategorin upp i verksamhetsområden. Kommunerna är aktiva inom många 

verksamhetsområden och därmed var det av intresse att ta reda på vilken 

verksamhetssektor som får synlighet i kommunernas kommunikation. De flesta kommuner 

har en indelning av verksamhetssektorerna på webbplatsen och det är därifrån jag hämtat 

kategoriseringen till datamatrisen. Innehållskategorierna i tabellen (4) visar att det inte 

handlar om så stora kommunikationsvolymer per verksamhetssektor, men när tabellen 

granskas som helhet ser man att kommunikationen i många inlägg handlar om information 

om kommunens service och verksamhet. 
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Tabell 4: Antal kommunikationsinlägg om kommunens service och verksamhet 

Innehållskategori Förekommer (%) Förekommer inte (%) Total (%) 

Information om 
social- och hälsovård 

89 (15,1) 500 (84,9) 589 (100,0) 

Information om 
kultur och idrott 

175 (29,7) 414 (70,3) 589 (100,0) 

Information om 
utbildning och 

fostran 
102 (17,3) 487 (82,7) 589 (100,0) 

Information om 
boende och miljö 

162 (27,5) 427 (72,5) 589 (100,0) 

Information om jobb 
och företagsamhet 

50 (8,5) 539 (91,5) 589 (100,0) 

Information om 
kommun och 
förvaltning 

78 (13,2) 511 (86,8) 589 (100,0) 

 

 

Tabellen visar att kommunerna kommunicerar mest om kultur och idrott och boende och 

miljö i kommunerna och kommunikationen handlar färst om jobb och företagsamhet. 

Överlag kan jag konstatera att kommunerna kommunicerar varierande innehåll och alla 

verksamhetssektorer är representerade i urvalet, men i olika stor utsträckning. Utöver 

tabellens variabler var en variabel i datamatrisen information om kommunens service och 

verksamhet. Det är i princip en paraplyvariabel för de innehållskategorier som är 

presenterade i tabell fyra. Om kommunikationsinlägget som analyserades handlade om 

information om kommunens service och verksamhet handlade det också om någon av 

ovanstående tabells kategorier. Därför analyseras inte paraplyvariabeln i denna analys 

eftersom den inte bidrar med mervärde till analysen. Paraplyvariabeln fanns med från 

början men efter avslutad kodning kunde jag konstatera att den inte behövs eftersom 

variabler kan slås ihop och således kan en samvariabel bildas som tar fram samma data.    

 

I tabell fem presenteras tre av kategorierna som hör till teorins baskategorisering om 

kommunernas kommunikationsinnehåll. För att få en bättre uppfattning om hurudan 

marknadsföring kommunikationen handlar om kodade jag marknadsföring enligt två delar: 

marknadsföring av kommunens service och verksamhet och marknadsföring av 

kommunens evenemang och händelser. Dessa kategorier om marknadsföring är också 

enligt följande tabell de två kategorier som har flest inlägg. Mycket av kommunens 

kommunikation handlar därmed om att marknadsföra den egna verksamheten och föra 
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fram vad som sker i kommunen. Transparent beslutsfattande och möjlighet att delta i och 

påverka beslutsfattandet är inte det allra oftast förekommande innehållet i kommunernas 

kommunikation enligt nedanstående tabell.  

 

Tabell 5: Antal kommunikationsinlägg om beslutsfattande och marknadsföring av kommunen 

Innehållskategori Förekommer (%) Förekommer inte (%) Total (%) 

Transparent 
beslutsfattande 

69 (11,7) 520 (88,3) 589 (100,0) 

Möjlighet att delta i 
och påverka 

beslutsfattande 
54 (9,2) 535 (90,8) 589 (100,0) 

Marknadsföring av 
kommunens service 

och verksamhet 
259 (44,0) 330 (56,0) 589 (100,0) 

Marknadsföring av 
kommunens 

evenemang och 
händelser 

114 (19,4) 475 (80,6) 589 (100,0) 

 

 

Enligt mitt material kommunicerar kommunerna ofta innehåll för att bidra med välfärd åt 

kommuninvånarna. Av teorins baskategorisering är denna kategori den som har den största 

enskilda kommunikationsvolymen om vi inte granskar för information om kommunens 

service och verksamhet tillsammans som en samvariabel. Att koda inlägg i kategorin 

information om välfärd var inte en lika tydlig och enkel uppgift som gällande de andra 

kategorierna. Data visar ändå att kategorin är en viktig del av kommunernas 

kommunikation och således också en väsentlig del av analysen. 

 

Tabell 6: Antal kommunikationsinlägg med innehåll för att bidra med välfärd  

Innehållskategori Förekommer (%) Förekommer inte (%) Total (%) 

Information för att 
bidra med välfärd 

290 (49,2) 299 (50,8) 589 (100,0) 

 

 

Det är tydligt att kommunerna ofta kommunicerar för att bidra med välfärd åt den som tar 

del av innehållet. Vilket innehåll som faller under välfärd är onekligen en tolkningsfråga, 

men det är ändå inte en tillräcklig orsak för att slopa kategorin i undersökningen. Den 
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information som kommunerna kommunicerar för att bidra med välfärd har inte 

nödvändigtvis den allra seriösaste prägeln. Exempel på inlägg om välfärd är bilder och 

videor från abiturienternas bänkskuddardag, diverse alla hjärtansdag-hälsningar i 

kommunerna och marknadsföring av evenemang som handlar om att öka välmående.   

 

I samband med att kodningen testades gällande kommunikationen i Vasa konstaterade jag 

att kommunikation är mera än det som avhandlingens teoridel för fram. Därför 

inkluderades flera kategorier till själva datamatrisen. En kategori som visade sig vara 

relevant i kommunernas kommunikation var kommunikationsinlägg innehållande länkar 

till andra källor. Kommunikationen innehåller relativt ofta länkar till kommunens 

webbplats, Facebook eller utomstående källor. Kommunikationsinlägg som innehåller 

länkar handlar också givetvis om annan substans. Det var dock nödvändigt att inkludera 

länkarna som en del av kategoriseringen eftersom de är så ofta förekommande.   

 

Tabell 7: Antal kommunikationsinlägg innehållande länkar 

Innehållskategori Förekommer (%) Förekommer inte (%) Total (%) 

Länkar till 
kommunens 
webbplats 

194 (32,9) 395 (67,1) 589 (100,0) 

Länkar till Facebook 82 (13,9) 507 (86,1) 589 (100,0) 

Länkar till andra 
källor 

188 (31,9) 401 (68,1) 589 (100,0) 

 

 

Kommunernas kommunikation handlar också om information om utomstående aktörers 

service och verksamhet. Likaså handlar kommunikationen om marknadsföring av 

utomstående aktörers service och verksamhet och marknadsföring av deras evenemang och 

händelser. Information och marknadsföring av utomstående aktörers verksamhet är en av 

innehållskategorierna som tillades i datamatrisen efter att kodningen testats en gång.  
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Tabell 8: Antal kommunikationsinlägg om utomstående aktörers verksamhet och marknadsföring  

Innehållskategori Förekommer (%) Förekommer inte (%) Total (%) 

Information om 
utomstående aktörs 

service och 
verksamhet 

162 (27,5) 427 (72,5) 589 (100,0) 

Marknadsföring av 
utomstående aktörs 

service och 
verksamhet 

104 (17,7) 485 (82,3) 589 (100,0) 

Marknadsföring av 
utomstående aktörs 

evenemang och 
händelser 

56 (9,5) 533 (90,5) 589 (100,0) 

 

 

De sista innehållskategorierna som kommunikationsinläggen kodades enligt presenteras i 

följande tabell. Tabellen visar att kommunikationen inte ofta handlade om dessa kategorier 

och därför är kategorierna sammanställda i samma tabell. Innehållskategorierna är en del 

av kommunernas kommunikation men ändå inte det oftast förekommande innehållet.  

 

Tabell 9: Antal kommunikationsinlägg om resterande kategorier 

Innehållskategori Förekommer (%) Förekommer inte (%) Total (%) 

Information om 
personalfrågor 

7 (1,2) 582 (98,8) 589 (100,0) 

Övrig information 61 (10,4) 528 (89,6) 589 (100,0) 

Bilder, videor eller 
annan form av 

information (inte 
enbart text) 

83 (14,1) 506 (85,9) 589 (100,0) 

Nyheter i kommunen 35 (5,9) 554 (94,1) 589 (100,0) 

 

 

Kategorin övrig information är en variabel för kommunikationsinlägg med innehåll som 

inte handlade om någon av de resterande variablerna i matrisen. Även om variabeln har ett 

relativt högt antal inlägg skulle de ha varit svårt att spjälka upp kategorin för att kunna 
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koda enligt det verkliga innehållet. Kommunernas kommunikationsinnehåll kunde kodas in 

i minsta lilla detalj om man så ville, men det betyder att många nya variabler borde ha 

skapats. För att sätta punkt någonstans kodades de inlägg som inte passade in någon 

annanstans under kategorin övrig information. Kategorin bilder, videor eller annan form 

av information (inte enbart text) har också ett relativt högt antal inlägg. Det beror dels på 

att de inlägg som innehöll information för att bidra med välfärd åt kommuninvånare och 

andra intressenter också föll under nämnda kategori. På alla hjärtansdag publicerade 

kommunerna bilder på hjärtan med tillhörande hälsning åt kommuninvånare. Samma gäller 

t.ex. abiturienternas bänkskuddardag och de gamlas dag. Det var mycket vanligt att 

kommunerna publicerade bilder och videor från dessa evenemang utan dessvärre text. 

Sådana inlägg tolkade jag som att de delats för att bidra med välfärd åt den som tar del av 

informationen.  

 

Alla tabeller i kapitel 6.1.1 ger en översikt på vad som kommuniceras i kommunerna och i 

vilken utsträckning. Att kommunikationen oftast handlar om kommunens service och 

verksamhet förvånar inte. Kommunerna kommunicerar oftast om de egna 

angelägenheterna och det som är på gång i den egna kommunen. Tabellerna tydliggör 

också att vissa kommunikationskategorier inte hade så många inlägg. Kommunikationen i 

kommunerna är varierande och vissa innehållskategorier är oftare förekommande i än 

andra.  

 

6.2 Kommunikation via webbplatsen och Facebook 

Ett av avhandlingens huvudsakliga syften är att ta reda på om medierna, webbplatsen och 

Facebook, används i samma utsträckning för kommunikation eller om det förekommer 

skillnader i vad som publiceras via dessa medier. Det framkom redan tidigare i analysen att 

webbplatsen används mera frekvent i kommunikationen än Facebook, men skillnader och 

likheter har inte ännu undersökts. För att analysen ska vara så ändamålsenlig som möjligt 

är det nödvändigt att slå ihop enskilda variabler till samvariabler. Det är inte lönsamt att 

granska medieanvändningen enskilt för alla variabler eftersom många variabler handlar om 

liknande innehåll och analysen skulle bli så lång. Genom att bilda samvariabler får vi fram 

precis samma information som om vi skulle analysera variablerna enskilt, men istället ger 

samvariablerna möjligheten att säga något om större helheter i kommunikationsinnehållet. 

Liknande variabler slås ihop medan de innehållskategorier som inte är så ofta 
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förekommande i kommunikationen bildar en gemensam samvariabel. Härnäst presenteras 

samvariablerna och vilka variabler de består av: 

 

1) Information om kommunens service och verksamhet. Består av variablerna 

information om social- och hälsovård, information om kultur och idrott, 

information om utbildning och fostran, information om boende och miljö, 

information om jobb och företagsamhet och information om kommun och 

förvaltning. 

2) Marknadsföring av kommunens verksamhet. Består av variablerna marknadsföring 

av kommunens service och verksamhet och marknadsföring av kommunens 

evenemang och händelser.  

3) Länkar till andra källor. Består av variablerna länkar till kommunens webbplats, 

länkar till Facebook-sidor och Facebook-evenemang och länkar till utomstående 

källor.  

4) Marknadsföring av utomstående aktörs verksamhet. Består av variablerna 

information om utomstående aktörs verksamhet, marknadsföring av utomstående 

aktörs verksamhet och marknadsföring av utomstående aktörs evenemang och 

händelser. 

5) Transparent beslutsfattande och möjlighet att delta i och påverka beslutsfattandet. 

Består som namnet säger av variablerna transparent beslutsfattande och möjligheter 

att delta i och påverka beslutsfattandet.  

6) Information för att bidra med välfärd. Är inte en samvariabel utan består ensamt av 

variabeln information för att bidra med välfärd åt invånare och andra intressenter.  

7) Övrigt. Består av variablerna information om personalfrågor, övrig information, 

nyheter i kommunen och bilder, videor eller annan typ av information (inte enbart 

text).  

 

Hädanefter analyseras kommunikationsinnehållet enligt skapade samvariabler. De enskilda 

variablerna är inte längre av största intresse förutom gällande variabeln information för att 

bidra med välfärd. Jag ansåg att det inte passade att slå ihop variabeln välfärd med några 

andra variabler och därmed fick den förbli en enskild variabel.  
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Tabell 10: Fördelning mellan antal inlägg på webbplatsen och Facebook enligt samvariablerna 

Samvariabel Webbplats (%) Facebook (%) Total (%) 
Procent av 

n=589 

Information om 
kommunens 
service och 
verksamhet 

313 (63,5) 180 (36,5) 493 (100,0) 83,7 

Marknadsföring 
av kommunens 

verksamhet 
152 (55,3) 123 (44,7) 275 (100,0) 46,7 

Länkar till andra 
källor 

204 (50,9) 197 (49,1) 401 (100,0) 68,1 

Marknadsföring 
av utomstående 

aktörs 
verksamhet 

92 (55,8) 73 (44,2) 165 (100,0) 28,0 

 

 

Ovanstående tabell visar på fördelningen mellan kommunikation på webbplatsen och 

Facebook enligt förekomst i samvariablerna. Vi kan se att webbplatsen har en högre andel i 

alla kategorier vilket webbplatsen också hade när vi granskade fördelningen överlag i 

kapitel 6.1. Fördelningen mellan antal inlägg per media är relativt jämn gällande alla andra 

kategorier förutom information om kommunens service och verksamhet. Det är den 

kategori där webbplatsen har en mycket större andel av kommunikationen än Facebook. 

Tabellen visar också att kommunerna använder både webbplatsen och Facebook för 

kommunikation eftersom det förekommer inlägg via båda medierna gällande alla 

kategorier. Frågan som dock uppstår är ifall sambanden är signifikanta och om det i 

verkligheten finns några skillnader mellan använd media och kommunikationsinnehåll.  

 

För att undersöka samband mellan variabler i korstabeller ska man använda sig av ett 

signifikanstest. Det kan man göra med hjälp av Pearsons Chi2-test i SPSS och då 

undersöker man om det finns samband mellan variablerna i korstabellen (Sundell, 2012). I 

tabellen (10) är inte alla samband mellan innehållet och medierna signifikanta. Sambanden 

är endast signifikanta på lägsta möjliga nivå när det gäller information om kommunens 

service och verksamhet och länkar till andra källor. Där finns det alltså ett samband mellan 

vad som publicerats och via vilken media. Det finns inga signifikanta samband mellan 

medierna och kommunikation om marknadsföring av kommunen och marknadsföring av 
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utomstående aktörers verksamhet, vilket betyder att kommunikationskanalen inte har 

någon betydelse för innehållet. 

 

 
Tabell 11: Fördelning mellan antal inlägg på webbplatsen och Facebook enligt samvariablerna 

Samvariabel Webbplats (%) Facebook (%) Total (%) 
Procent av 

n=589 

Transparent 
beslutsfattande och 

möjlighet att delta i och 
påverka beslutsfattandet 

89 (78,1) 25 (21,9) 114 (100,0) 19,4 

Information för att bidra 
med välfärd 

138 (47,6) 152 (52,4) 290 (100,0) 49,2 

Övrigt 57 (35,4) 104 (64,6) 161 (100,0) 27,3 

 

 

Tabell 11 innehåller två samvariabler: transparent beslutsfattande och möjlighet att delta i 

och påverka beslutsfattandet i kommunen och övrigt. Tabellen innehåller också den 

enskilda variabeln information för att bidra med välfärd. I tabellen ser vi skillnader i 

kommunikationsvolymerna mellan medierna. Om kommunerna kommunicerar om något 

som har med transparent beslutsfattande eller med möjligheter att delta i och påverka 

beslutsfattandet sker det mycket oftare via webbplatsen än Facebook. När det gäller till 

kategorin övrigt är det Facebook som har den större andelen inlägg. Det är endast 

kategorin välfärd som har ett högre antal kommunikationsinlägg överlag och där är 

fördelningen mellan webbplatsen och Facebook mycket jämn, men kommunernas 

kommunikation handlar ändå i färre än hälften av kommunikationsgångerna om kategorin i 

fråga. Enligt min studie förekommer det starka samband mellan innehållskategorierna i 

tabellen (11) och använda medier. Kommunerna använder alltså en media mera frekvent i 

kommunikationen om ett visst innehåll. 

 

De kategorier där det alltså förekommer ett samband i hur kommunerna kommunicerar och 

via vilken media är information om kommunens service och verksamhet, länkar till andra 

källor, information om transparent beslutsfattande och information om möjligheter att delta 

i och påverka beslutsfattandet, övrigt och information för att bidra med välfärd åt 

kommuninvånare och andra intressenter. Kommunerna gör gällande nämnda kategorier en 
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skillnad via vilken media de kommunicerar om ärendet i fråga. Gällande 

innehållskategorierna om marknadsföring finns det inga signifikanta samband mellan 

innehållet och media, utan medierna används i lika utsträckning gällande de 

innehållskategorier där inga samband förekommer. Det förekommer alltså vissa skillnader 

och likheter i hur kommunerna kommunicerar via webbplatsen och Facebook. Tabellerna 

visar att både webbplatsen och Facebook används i kommunikationen, men tabellerna 

möjliggör att enbart tolka frekvenser. För att kunna säga något mera om mediernas 

betydelse för kommunikationsinnehållet krävs sambandsanalys, vilket SPSS tillåter att 

göra. Således kan sambanden mellan media och kommunikationsinnehåll tolkas på ett 

djupare plan. Sambanden diskuteras mera ingående i resultatdiskussionen.   

 

 

6.3 Kommunstorlek, medieanvändning och språk 

Urvalskommunerna i avhandlingen faller under tre kategorier: stora kommuner, medelstora 

kommuner och mindre kommuner. En av forskningsfrågorna är att ta reda på ifall det finns 

skillnader i kommunikationen mellan kommunerna, enligt denna indelning då. Litteraturen 

förde fram att det förekommer skillnader i kommunikationen mellan kommunerna på 

grund av varierande resurser, och följande tabell visar på samma fenomen. Av alla inlägg 

som publicerades under urvalsperioden (n=589) gjordes över hälften av stora kommuner. 

Endast en knapp tiondel av inläggen gjordes av mindre kommuner. Det i sig berättar 

ganska mycket om skillnaderna i kommunikationsvolymerna mellan olika storleks 

kommuner i Finland, men sambanden undersöks mera noggrant vidare i analysen. 

 

Tabell 12: Antal kommunikationsinlägg per kommunkategori 

Kommungrupp Frekvens Procent 

Stora kommuner 328 55,7 

Medelstora kommuner 208 35,3 

Mindre kommuner 53 9,0 

Total 589 100,0 
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Korstabellen (på följande sida) visar hur fördelningen mellan kommunikationsinlägg på 

webbplatsen och Facebook och kommunikation på finska och svenska fördelat sig i 

urvalskommunerna. 

 

Tabell 13: Kommunikationsinlägg på webbplatsen och Facebook på finska och svenska enligt 

kommungrupperingen 

Språk Media 
Frekvens  

% 
Stora 

kommuner 
Medelstora 
kommuner 

Mindre 
kommuner 

Total 

Finska 

Webbplats 
Frekvens 200 67 10 277 

% 67,1% 39,0% 27,8% 54,7% 

Facebook 
Frekvens 98 105 26 229 

% 32,9% 61,0% 72,2% 45,3% 

Svenska 

Webbplats 
Frekvens 30 30 4 64 

% 100,0% 83,3% 23,5% 77,1% 

Facebook 
Frekvens 0 6 13 19 

% 0,0% 16,7% 76,5% 22,9% 

Total 

Webbplats 
Frekvens 230 97 14 341 

% 70,1% 46,6% 26,4% 57,9% 

Facebook 
Frekvens 98 111 39 248 

% 29,9% 53,4% 73,6% 42,1% 

Total 
Frekvens 328 208 53 589 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Även om stora kommuner dominerar i antalet kommunikationsinlägg visar tabellen att då 

vi granskar situationen mer grundligt kan vi se att det förekommer skillnader mellan 

kommunerna och användningen av olika medier. Då stora kommuner kommunicerar på 

finska är webbplatsen den media om används mest medan både medelstora och mindre 

kommuner använder sig i större utsträckning av Facebook i sin kommunikation på finska.  

 

Stora kommuner har ingen kommunikation alls på svenska via Facebook, utan all 

svenskspråkig kommunikation sker via webbplatsen. Samma gäller inte medelstora och 

mindre kommuner. Medelstora kommuner använder sig mera av webbplatsen för 

kommunikation på svenska medan mindre kommuner använder sig i större grad av 

Facebook. I det stora hela kommunicerar stora kommuner främst via webbplatsen, 
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medelstora kommuner har en relativt jämn fördelning i användningen av medierna medan 

mindre kommuner använder sig mest av Facebook i sin kommunikation.  

 

Alla samband i tabell 13 är signifikanta på starkaste möjliga nivå. Det råder alltså starka 

samband mellan kommunstorleken, använd media och kommunikationsspråk. Det är inte 

slumpmässigt att vald media beror på kommunstorlek och att det finns ett signifikant 

samband mellan språk, media och kommunstorlek. 

 

 

6.3.1 Kommunstorlek och kommunikationsinnehåll 

Då sambanden mellan kommunstorleken och kommunikationsinnehållet undersöks 

framkommer det att kommunstorleken endast i några fall har en betydelse för 

kommunikationsinnehållet. Det finns signifikanta samband mellan kommunstorleken och 

kommunikationsinnehållet när det gäller kategorierna information om kommunens service 

och verksamhet, kategorin övrigt och transparent beslutsfattande och möjlighet att delta i 

och påverka beslutsfattandet. Antalet kommunikationsinlägg mellan kommunerna 

presenteras i nedanstående tabell. Endast i dessa tre kategorier finns det ett samband 

mellan kommunikationsinnehållet och kommunstorleken, dock inte på lägsta möjliga 

signifikansnivå, men ändå under 5 % -gränsen. I de kategorier det finns ett samband 

mellan kommunstorlek och innehåll kan vi förvänta oss att antalet inlägg om innehållet i 

fråga påverkas av kommunstorleken. I alla andra innehållskategorier spelar inte 

kommunstorleken någon roll. Antalet kommunikationsinlägg påverkas inte av kommunens 

storlek när innehållet handlar om marknadsföring av kommunen, marknadsföring av 

utomstående aktörer, länkar till andra källor och information för att bidra med välfärd åt 

kommuninvånarna. 
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Tabell 14: Fördelning av kommunikationsinlägg per kommungrupp där storleken har en betydelse 
för innehållet 

Samvariabel 
Stora kommuner 

(%) 
Medelstora 

kommuner (%) 
Mindre 

kommuner (%) 
Total (%) 

Information om 
kommunens 
service och 
verksamhet 

288 (58,4) 168 (34,1) 37 (7,5) 493 (100,0) 

Transparent 
beslutsfattande 

och möjlighet att 
delta i och 

påverka 
beslutsfattandet 

75 (68,8) 27 (23,7) 12 (10,5) 114 (100,0) 

Övrigt 81 (50,3) 58 (36,0) 22 (13,7) 161 (100,0) 

 

I tabellen kan vi se att stora kommuner har den absolut största andelen av 

kommunikationen när det gäller kategorin information om kommunens service och 

verksamhet. Sambanden mellan kommunstorlek och kommunikationsinlägg var också 

starkast gällande den kategorin. När kommunerna kommunicerar kan man förvänta sig att 

det är mera sannolikt att kommunikationen handlar om information om kommunens 

service och verksamhet än att kommunikationen inte skulle göra det. Gällande transparent 

beslutsfattande och möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet och övrigt finns ett 

svagare samband mellan innehållet och kommunstorleken. Vi kan alltså förvänta oss att 

kommunerna kommunicerar om dessa tre kategorier så som de gör. Kommunstorleken 

påverkar antalet kommunikationsinlägg gällande innehållskategorierna i tabell 14. 

Gällande alla andra innehållskategorier spelar inte kommunstorleken någon roll. Om 

kommunerna kommunicerar om de resterande innehållskategorierna gör de det utan någon 

betydelse av kommunstorleken. Det förekommer således både skillnader och likheter i 

kommunikationsinnehållet med tanke på kommunstorleken, precis som i användningen av 

media och kommunikationsinnehåll. Kommunstorleken påverkar antalet inlägg i vissa 

innehållskategorier, men inte gällande alla kategorier.  

 

6.4. Kommunikationsinnehåll på finska och svenska  

Då korstabeller med språkvariabeln och samvariabler med kommunikationsinnehåll körs i 

SPSS visar resultatet att det inte råder några samband mellan språket och 
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kommunikationsinnehållet i kommunernas kommunikation. Språket har alltså ingen 

betydelse för innehållet i kommunikationen. Kommunerna kommunicerar om innehållet i 

ärenden helt oberoende språkaspekten. Det finns alltså inga samband med att kommunerna 

skulle kommunicera en viss typs information på ett visst språk. Resultatet diskuteras mera 

ingående i följande kapitel.   

 

6.5 Tidpunkt för kommunikation 

Urvalsperioden bestod av två veckor, en i januari och en i februari. Det visade sig att 

kommunerna var mera aktiva i kommunikationen under veckan i februari. 

 

 
Tabell 15: Fördelning av antalet inlägg mellan januari och februari 

Månad Frekvens Procent 

Januari 253 43,0 

Februari 336 57,0 

Total 589 100,0 

 

 

Även om tabellen visar på att kommunerna kommunicerade aktivare i februari förekommer 

det inga samband mellan tidpunkt för kommunikation och kommunikationsinnehållet. 

Kommunikationsinnehållet är helt oberoende av tidpunkten. Det fanns inte heller några 

samband mellan tidpunkt för kommunikation och media och kommunstorlek. Tidpunkt för 

kommunikation påverkar inte innehållet eller vald kommunikationsmedia i kommunernas 

kommunikation. Tidpunkt för kommunikation har ingen betydelse för kommunikationen. 
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7. Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat. Inledningsvis är det ändå på sin plats att 

upprepa avhandlingens forskningsfrågor för att ha syftet i minne. Den första 

forskningsfrågan lyder ”Finns det skillnader i innehållet i kommunernas kommunikation 

på webbplatsen och Facebook?” och den andra indirekta forskningsfrågan är ”Finns det 

skillnader i kommunikationen mellan kommunerna?”. Forskningsfrågorna besvaras genom 

att systematiskt bearbeta dataanalysens resultat. 

 

Forskningsfrågorna var vägledande i analysdelen. Eftersom syfte är att besvara 

forskningsfrågorna sattes mycket vikt vid undersöka hur kommunikationsverktygen 

webbplatsen och Facebook används i kommunernas kommunikation och huruvida det 

finns skillnader och likheter i användningen av medierna. Sambandsanalyserna visar 

tydligt att det finns en del skillnader i kommunikationen men också att det förekommer 

likheter i medieanvändningen och kommunikationsinnehållet. Vidare ville jag undersöka 

om kommunstorleken kan ha en inverkan på innehållet, vilket det visade sig ha, men det 

förekom också en del icke-signifikanta samband mellan kommunstorleken och innehållet. 

Språkaspekten var inte en del av avhandlingens forskningsfrågor eller analysmodell, men 

språkets betydelse har ändå undersökts till en del. Språkets betydelse för kommunernas 

kommunikation kommer diskuteras i korthet i resultatdiskussionen eftersom det var i mitt 

intresse att granska språkets betydelse för kommunikationen. 

 

För att gå tillbaka till början handlar kommunikation om överföring av information mellan 

olika parter. Kommunerna har lagstadgade kommunikationsuppgifter, vilket betyder att 

kommunerna måste kommunicera om en hel del ärenden för att följa lagen. Överlag kan 

jag konstatera utgående från analysens resultat att kommunerna aktivt kommunicerar via 

deras webbplats och Facebook-sida. Alla urvalskommuner hade kommunikation via båda 

medierna. Kommunikationsinnehållet är varierande och vissa innehållskategorier är oftare 

förekommande i kommunernas kommunikation än andra, vilket också är förväntat. Det 

kommunerna oftast kommunicerar om är information om kommunens service och 

verksamhet. Kommunallagstiftningens 29 § beskriver att kommunerna ska informera 

kommuninvånarna och andra intressenter om kommunens verksamhet (Kommunallag 

410/2015) och därmed är det förståeligt att största delen av kommunernas kommunikation 

handlar om det. Det kom också fram en del överraskande observationer i analysen. 
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Kommunernas kommunikation handlar relativt sällan om att kommuninvånare och andra 

intressenter ges möjlighet att delta i och påverka beslutsfattandet genom kommunikation, 

även om det enligt lagen och litteraturen är en av de viktigare målsättningarna med 

kommunikationen. Kommunikationen varierar också enligt kommunstorlek. Kommunerna 

använde medierna på lite olika sätt beroende på kommunstorleken och det förekommer 

stora skillnader i kommunikationsvolymerna mellan kommunerna. Ett intressant resultat 

var också att språket inte hade någon betydelse för kommunikationsinnehållet. Alla dessa 

faktorer kommer diskuteras noggrannare vidare i detta kapitel.  

 

7.1 Allmänt om kommunikation i kommunerna  

Undersökningen visar tydligt att kommunernas kommunikation är mera än det lagstiftade. 

Enligt lag måste bl.a. kommunens strategi, förvaltningsstadga, revisionsnämndens 

utvärderingsberättelse och budget finnas tillgängliga på webbplatsen, men inget av det 

nämnda är inkluderat i den kommunikation jag har analyserat i avhandlingen. Det är inte 

något som kommunerna publicerar under aktuellt. Det som publiceras på webbplatsen 

under aktuellt handlar om annorlunda information. Det samma gäller för 

kommunikationsinlägg på Facebook. Hyyryläinen och Tuisku (2016) beskrev hur 

kommunernas kommunikation ger en inblick i kommunorganisationen och verksamheten, 

vilket analysen också visar. Kommunerna delger information som uppfyller lagstiftningens 

krav, men också information för att bidra med en inblick i vad som pågår i kommunen på 

ett mer lättsamt sätt. Kommunikation via sociala medier ökar människornas förståelse för 

förvaltningen (Sauri, 2015). Som Hyyryläinen och Tuisku (2015) och Porumbescu (2016) 

antyder är det viktig att kommunerna aktiv visar utåt hur verksamheten fungerar för det 

ökar förtroende och förståelse för hela kommunorganisationen.  

 

Urvalskommunernas kommunikationsvolymer skiljer sig åt beroende på kommunstorlek, 

vilket också var väntat, eftersom litteraturen förde fram att resurserna påverkar 

kommunikationen (Campillo-Alhama & Martinez-Sala, 2017, Kuntaliitto, 2016). Större 

kommuner har ofta mera resurser att förvalta, vilket betyder att det finns mera resurser att 

använda för kommunikation. För att kommunikationen ska vara ändamålsenligt, 

fungerande, inkluderande och effektivt krävs resurser och vilja att aktivt sköta om 

kommunikationen i kommunerna (bl.a. Khan et al., 2014a). Kommunikationsmöjligheterna 

används inte riktigt fullt ut om det inte finns någon som ansvarar för kommunikationen. 
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Om kommunerna sedan väljer att använda resurser på kommunikationen blir det en 

strategifråga (Khan et al., 2014a). I denna avhandling har inte urvalskommunernas 

eventuella kommunikationsstrategier undersökts och därför kan inte strategier diskuteras 

desto mera. Det är dock värt att noteras att enligt Kommunförbundets undersökning år 

2017 hade bara en femtedel av de besvarande kommunerna en kommunikationsplan 

(Seppälä, 2017). Det i sig berättar redan att kommunikationsstrategier inte är norm i 

kommunerna i dagens läge. 

 

Enligt min studie är webbplatsen den media som används oftare för kommunikation än 

Facebook. Enligt kommunallagen (410/2015) ska kommunerna använda webbplatsen som 

huvudsaklig kanal för kommunikation och det gör kommunerna åtminstone än så länge. I 

nästan alla innehållskategorier hade webbplatsen en större kommunikationsvolym än 

Facebook, men några undantag fanns som dataanalysen också visade, där den större 

andelen av kommunikationsinnehållet kom via Facebook. När det gäller användningen av 

webbplatsen och Facebook var fördelningen mellan kommunerna lite varierande. Stora 

kommuner använde sig mera av webbplatsen i sin kommunikation medan mindre 

kommuner använde sig mera av Facebook.  

 

I avhandlingens teoridel diskuterades kommunikationsinnehållet. Litteraturen om 

kommunikation förde fram att det finns en del målsättningar med kommunernas 

kommunikation, men det finns mera till kommunikationsinnehållet än det som litteraturen 

förespråkade. Under materialinsamlingen och dataanalysen framkom flera intressanta 

innehållskategorier i kommunernas kommunikation. Innehållet varierar långt enligt det 

som är på gång i kommunen under kommunikationsstunden. Kommunerna var t.ex. aktiva 

med att lägga ut alla hjärtansdagshälsningar den 14 februari. Alla hjärtansdagshälsningar är 

inte något som förekommer i kommunernas kommunikation varje dag. Utgående från 

undersökningen kan jag också allmänt konstatera att kommunikation på finska är mycket 

mera förekommande än kommunikation på svenska. Tabellen på fördelning av 

kommunikationsinlägg på finska och svenska presenteras på nästa sida.  
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Tabell 16: Fördelning av inlägg på finska och svenska mellan en- och tvåspråkiga kommuner 

Kommuntyp Finska (%) Svenska (%) Total (%) 

Enspråkiga 
kommuner 

267 (100,0) - 267 (100,0) 

Tvåspråkiga 
kommuner 

239 (74,2) 83 (25,3) 322 (100,0) 

Total  506 (85,9) 83 (14,1) 589 (100,0) 

 

 

Tabellen ovan belyser kommunikationssituationen beroende på språk. Kommunikation på 

finska är mycket vanligare än kommunikation på svenska. Tvåspråkiga kommuner 

kommunicerar också mera på finska än svenska, vilket är förståeligt. Om majoritetsspråket 

i kommunen är finska är det naturligt att kommunikationen då i större utsträckning sker på 

finska. Kommunikationssituationen kunde eventuellt vara en annan om kommunikationen 

granskades i tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk. Det är dock 

spekulation och borde undersökas noggrannare i ett annat sammanhang. Därför kan inte 

skillnaderna i språkfördelningen i tvåspråkiga kommuner besvaras i denna avhandling. 

Under materialinsamlingen kunde jag dock konstatera att vissa kommuner kommunicerade 

precis lika på båda språken medan andra kommuner kommunicerade det på svenska på 

berörde den svenskspråkiga befolkningen. Kommunerna har lite olika tillvägagångssätt.  

 

7.2 Kommunikation på webbplats och Facebook 

I litteraturen förespråkades webbplatsen som ett sätt för människorna att kunna ta del av en 

stor mängd information på ett enkelt sätt vid eget val av tidpunkt (Spurrett & Jackson, 

2001). Överlag är webben den media där absolut mest information finns till förfogande och 

på så sätt är det förståeligt att kommunernas kommunikation främst sker via webbplatsen. 

Kommunens webbplats innehåller mycket information om deras verksamhet och är en 

essentiell del av den kommunala förvaltningen. På webbplatserna kan kommunerna 

gruppera information enligt tema och samla en massa data (Hendler & Hall, 2016). 

Kommunerna kan på webbplatsen delge information om vad som helst och dela länkar till 

andra delar av webbplatsen för tilläggsinformation om ämnet.  

 

Facebook är den media där kommunerna kan uppnå växelverkan och engagemang mellan 

kommunorganisationen och kommuninvånare och andra intressenter på det enklaste sättet 
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(Bonson et al., 2015). Även om alla förutsättningar för invånarengagemang finns på 

Facebook har inte engagemangsgraden undersökts i denna avhandling. Litteraturen 

förespråkade att man via Facebook kan kommunicera genom bl.a. text, bild och video 

(Avram, 2014). I datamaterialet bestod största delen av kommunernas kommunikation av 

inlägg med text och eventuellt tillhörande bild, men det förekom också inlägg där bild, 

video eller annan kommunikationsform var den huvudsakliga kommunikationsformen och 

utomstående text uteblev. Sådana inlägg förekom främst på Facebook där t.ex. bilder 

fungerande som kommunikationsinnehållet för de som tog del av informationen.  

 

Facebook är en intressant media också i den meningen att både Facebook-sidans 

innehavare, men också besökare, kan dela med sig information (Walther & Jang, 2012). I 

avhandlingen analyserades bara inlägg som gjorts av kommunerna själva. Bonsón et al. 

(2015) har också undersökt hurudana inlägg kommunerna kommunicerar via Facebook och 

ofta handlade inläggen om kultur, idrott och turism, men i dataanalysen förekom det inget 

samband mellan media och information om kultur och idrott i kommunen. Eftersom det 

inte finns några signifikanta samband gör kommunerna heller ingen åtskiljning mellan 

medierna då de kommunicerar om kultur och idrott i kommunen. Även om 

innehållskategorin information om kultur och idrott i kommunen i sig själv inte hade några 

signifikanta samband mellan sig och medierna finns det ett samband mellan samvariabeln 

information om kommunens service och verksamhet och media. 

 

Information om kommunens service och verksamhet är det allra oftast förekommande 

innehållet i kommunikationen, men på andra plats kommer kategorin inlägg med länkar till 

andra källor. De inlägg som innehöll länkar till andra källor hade givetvis ett annat innehåll 

också än enbart länkarna, men länken var då en del av inlägget. Vidare kommunicerade 

kommunerna också relativt ofta om ärenden som handlade om marknadsföring av 

kommunens verksamhet och evenemang och inlägg som bidrog med välfärd åt 

kommuninvånare och andra intressenter. Kommunikationen handlade också till en del om 

marknadsföring av utomstående aktörers verksamhet och evenemang, om transparens i 

beslutsfattandet och möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet och kategorin 

övrigt. Alla ovannämnda innehållskategorier är samvariabler med flera mindre variabler 

förutom variabeln information för att bidra med välfärd som analyserades skilt. Figuren på 

följande sida visar på fördelningen mellan innehållskategorierna som samvariabler. Den 
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första siffran i alla delar visar hur ofta inläggen handlade om kategorin i fråga medan den 

procentuella andelen visar på fördelningen mellan alla samvariabler.   

 

 

Figur 2: Fördelning av antal inlägg per innehållskategori 

 

Dataanalysen visade att det finns signifikanta samband mellan vissa innehållskategorier 

och medieanvändning, men inte gällande allting. Resultatet från min undersökning visar att 

kommunerna oftare kommunicerar via webbplatsen än Facebook när det gäller information 

om kommunens service och verksamhet. Facebook används naturligtvis också för att 

kommunicera om detta ämne, men det finns ändå ett samband mellan webbplatsen och 

information om kommunens service och verksamhet som är reell. Därmed uppstår en 

skillnad i kommunikationen mellan medierna. Avhandlingens teoridel förde fram att 

informera kommuninvånarna om kommunens service och verksamhet är en målsättning för 

kommunens kommunikation (Sallinen et al., 2017, James, 2011). Kommunerna ansåg 

också själva att den viktigaste uppgiften med kommunikationen är att förse 

kommuninvånare och andra intressenter med information om kommunens service 

(Seppälä, 2017). Således är det mycket förväntat att kommunikationen handlar om detta 

tema och att det sker i huvudsak via webbplatsen, som enligt lag och kommunerna själva 

fastslås som den viktigaste kanalen för kommunikation (Seppälä, 2017).  
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Det finns också signifikanta samband mellan medieanvändningen och innehållskategorin 

inlägg med länkar. Även denna innehållskategori är en stor del av kommunernas 

kommunikation. Även om länkar är ofta förekommande i kommunernas kommunikation är 

det inget som nämns specifikt i teoridelen, vilket är ganska intressant i sig. Länkarna 

förekommer ofta som tilläggsinformation till det som det egentligen kommuniceras om i 

kommunikationsinlägget. Jag tolkar att kommunerna tillägger länkar i kommunikationen 

för att kunna bidra med tilläggsinformation i ärendet. Samtidigt blir kommunikationen 

mera kostnadseffektivt då inte allting bör skrivas ut i kommunikationsinlägget utan 

tilläggsinformationen finns till hands för den som är intresserad. Sambandet som 

förekommer mellan media och inlägg med länkar gäller Facebook. Sambandet mellan 

Facebook och länkarna är starkt och det betyder alltså att länkar förekommer oftare i 

kommunikationsinlägg på Facebook än på webbplatsen. Länkar till kommunens webbplats 

är den formen av länkar som förekommer allra mest. Kommunerna kan självklart länka till 

en annan del av webbplatsen då de publicerar ett kommunikationsinlägg på webbplatsen, 

vilket de också gör, men oftast förekom länkar till kommunens webbplats via Facebook. På 

så sätt uppstår också en naturlig förståelse för sambandet mellan Facebook och 

kommunikationsinläggen med länkar.  

 

Då det gäller kategorin information för att bidra med välfärd åt kommuninvånare och andra 

intressenter finns det också ett samband till Facebook. Då kommunerna kommunicerar om 

ärenden för att bidra med välfärd åt de som tar del av kommunikationen sker det oftare via 

Facebook än webbplatsen. Jag tolkar att inlägg som faller under denna kategori är sådana 

som inte innehåller den allra seriösaste informationen. Information som bidrar till välfärd 

kommuniceras för att höja den positiva bilden om kommunen, bidra med glädje och påvisa 

att allting inte enbart är seriösa, förvaltningsmässiga ärenden i kommunerna. Många 

kommuner delade t.ex. bilder från bänkskuddardagen och de gamlas dag på Facebook, 

vilket i sig inte berättar desto mer om den kommunala verksamheten utan mera om 

traditioner i samhället. Att dela bilder på ungdomar på lastbilsflak berättar mera om 

kulturen än kommunen. Kommunikation är därmed inte enbart att delge information, utan 

också att skapa interaktion och känslor (Hagerlund & Kaukopuro-Klemetti, 2013), vilket 

innehåll som faller under denna kategori kan bidra med. Kommunerna delade också en del 

nyheter om den kommunala verksamheten på webbplatsen och Facebook. Jag tolkade att 

en del nyheter delades för att bidra med mervärde och glädje och således bidrar det också 

till välfärd åt den som tar del av informationen.  
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Under samvariabeln övrigt föll innehållskategorierna personalfrågor i kommunen, övrigt, 

bild eller annan form av media som kommunikation och nyheter i kommunen. I sig själva 

var dessa kategorier inte så ofta förekommande i kommunikationen, men samvariabeln 

visar att kommunikationen till ca 8 % handlar om övrigt. Sambandet mellan övrigt och 

Facebook är signifikant. Om kommunerna kommunicerar om dessa ärenden sker det oftare 

via Facebook än via webbplatsen. En anledning till detta torde vara att just bilder och 

videor ofta delges via Facebook och att nyheter lätt kan länkas till kommunernas 

Facebook-sida. Jag tolkar att orsakerna är liknande som det som beskrevs i föregående 

stycke om kommunikation för att bidra med välfärd. Bonsón et al. (2015) genomförde en 

undersökning om hurudana inlägg Facebook-användare gillar och det visade sig att inlägg 

med länkar till andra sidor och bilder med text var uppskattade. I kommunernas 

kommunikation har just dessa innehållskategorier ett samband till Facebook.  

 

När kommunerna kommunicerar om ärenden som gäller transparent beslutsfattande och 

möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet i kommunerna sker det oftast via 

webbplatsen och sambandet är signifikant på starkaste möjliga nivå. Den här typens 

information förekom i väldigt få fall på Facebook. Om kommunerna kommunicerar om 

sådant som gäller beslutsfattandet i kommunen kommer informationen oftast via 

webbplatsen vilket är förståeligt eftersom kungörelser också delges på webbplatsen. Att 

antalet inlägg som handlar om transparent beslutsfattande är så lågt förvånar därmed inte 

särskilt mycket. Det är ändå nödvändigt att kommunerna kommunicerar om vad som pågår 

i kommunen så att invånarna har en förståelse för beslut som fattas och det som bestäms. 

Transparens bidrar till förtroende och mindre korruption (Bertot et al., 2011) och därför är 

det viktigt att informationen finns att fås om man så vill. Transparens handlar i grund och 

botten om öppen kommunikation (Fairbanks et al., 2007).  

 

Det som däremot är något förvånande är att kommunikationen så sällan handlar om hur 

kommuninvånare och andra intressenter kan påverka de kommunala angelägenheterna. Det 

är givetvis förståeligt att kommunerna inte kan rådfråga kommuninvånarna i alla ärenden, 

men att antalet är så lågt är något överraskande. Litteraturen förespråkade ökat 

invånarengagemang och hur det har blivit så mycket enklare för kommuninvånarna att 

delta i beslutsfattandet i och med att kommunikationen sker via medier där man kan ta del 

av informationen direkt. Enligt Kommunförbundets undersökning var också behovet att 
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stöda invånarengagemang en av kommunikationens viktigaste uppgifter (Seppälä, 2017). 

Dessutom förutsätter den nya kommunallagen (410/2015) att kommuninvånare ges 

möjlighet att delta i och påverka beslutsfattandet. Å andra sidan nämnde Anderson et al. 

(2016) att det är få lokalförvaltningar som använder mediernas nytta med 

invånarengagemang fullt ut, vilket kan vara en förklarade faktor till varför kommunernas 

kommunikation så sällan handlar om detta. Andersson et al. (2016) förespråkade att 

kommunerna aktivt borde göra sig synliga på olika medier. Det vore viktigt att 

kommuninvånare och andra intressenter skulle vara medvetna om att kommunerna är 

närvarande på olika medier så att de vet hur de kan försöka påverka den kommunala 

verksamheten. Det är på kommunernas ansvar att se till att kommuninvånare vet att 

offentligt engagemang är önskat (Agostino & Arnaboldi, 2016). 

 

Av alla kommunikationskategorier som slogs ihop till samvariabler är det endast två 

kategorier som inte har några samband till medierna. Det är de resterande kategorierna 

marknadsföring av kommunen och deras evenemang och marknadsföring av utomstående 

aktörers verksamhet och evenemang. I dessa kategorier finns inga samband till medierna 

vilket betyder att både webbplatsen och Facebook används för kommunikation av 

innehållet utan någon större åtskiljning. När kommunerna kommunicerar om ärenden som 

handlar om att marknadsföra den kommunala verksamheten sker det både via webbplatsen 

och Facebook. Även om kommunerna inte är vinstdrivande organisationer marknadsför sig 

kommunerna för att vara med i konkurrensen om invånare, turister och investerare (Cleave 

et al., 2017). Därför är marknadsföring en viktig del av kommunens kommunikation. 

Marknadsföringen har olika ändamål. Delvis försöker kommunerna skapa en positiv bild 

av kommunens verksamhet men också locka människor att ta del i kommunala 

angelägenheter och evenemang. Kommunerna måste aktivt jobba för att föra fram sig och 

skapa en kommunprofil. Marknadsföring är ett långsiktigt arbete och ett rykte skapas inte 

över en natt (Kuntaliitto, 2016). Föra att kunna marknadsföra kommunen krävs resurser, 

precis som med all annan kommunikation. 

 

De innehållskategorier som diskuterades i teorikapitlet inkluderar inte marknadsföring av 

utomstående aktörers verksamhet. Att genomföra ett test av kodningsschemat innan det 

verkliga urvalet kodades visade att kommunerna till en del också för fram andra aktörers 

verksamhet i sin kommunikation. Under materialinsamlingen kunde jag konstatera att 

kommunerna oftast kommunicerar om utomståendes aktörers verksamhet då det har något 
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med kommunen att göra. Det kan vara frågan om utställningar som ordnas i kommunala 

utrymmen, företag som etablerat sig i kommunen eller ärenden som berör 

grannkommunerna för att nämna några exempel. Oberoende vad marknadsföringen 

handlar om så finns ändå inga samband mellan kommunikationskanal och innehåll.  

 

I följande kapitel kommer skillnaderna och likheterna mellan kommunikationsinnehållet 

och medieanvändningen diskuteras utgående från sambandsanalyserna. Det som man ändå 

bör hålla i minne är att data visat att både webbplatsen och Facebook används för att 

kommunicera om alla innehållskategorier, men det finns inte signifikanta samband mellan 

alla. Utan SPSS skulle det bara gå att analysera frekvenser och på så sätt visa på förekomst 

och icke-förekomst av kommunikation så som data presenterades i början av dataanalysen. 

Nu finns ändå möjligheten att säga något om skillnaderna och likheterna i kommunernas 

kommunikation som är huvudsakliga syfte i avhandlingen. 

 

 

7.2.1 Skillnader och likheter i användningen av webbplats och Facebook 

Eftersom sambandsanalyserna mellan kommunikationsinnehållet och medierna visar 

varierande resultat kan jag konstatera att det förekommer både skillnader och likheter i 

kommunernas kommunikation mellan medierna webbplatsen och Facebook. De 

innehållskategorier som har ett samband med ett av medierna skapar skillnader i 

kommunikationen. Då används webbplatsen och Facebook olika för att kommunicera om 

ett visst innehåll. De innehållskategorier som å sin sida inte har något samband med 

medierna utgör likheter i kommunikationen. Då används webbplatsen och Facebook på 

samma sätt i kommunikationen. Av de samvariabler som skapades har fem av sju 

innehållskategorier samband med medierna. De är som tidigare nämnt information om 

kommunens service och verksamhet, inlägg med länkar till andra källor, information för att 

bidra med välfärd åt kommuninvånare och andra intressenter, transparent beslutsfattande 

och möjlighet att delta i och påverka beslutsfattandet och kategorin övrigt.  

 

Studien visar att gällande dessa innehållskategorier gör kommunerna skillnad i 

medieanvändningen. I vissa kategorier används webbplatsen mera för kommunikation 

medan det i andra kategorier är Facebook. Enligt min studie används webbplatsen mera 

frekvent när kommunerna kommunicerar om information om kommunens service och 
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verksamhet och transparent beslutsfattande och möjligheter att delta i och påverka 

beslutsfattandet. Kommunerna använder alltså webbplatsen som huvudsaklig kanal för 

kommunikation gällande två olika innehållskategorier. Enligt studien är Facebook den 

kanal som används när kommunerna kommunicerar om inlägg med länkar till andra källor, 

information för att bidra med välfärd åt kommuninvånare och andra intressenter och 

kategorin övrigt. Kommunikation om dessa kategorier utgör skillnader i 

medieanvändningen. 

 

De resterande två samvariablerna med innehållskategorier har inga samband till använda 

media. De kategorier där inga samband finns är marknadsföring av kommunen och dess 

evenemang och marknadsföring av utomstående aktörers verksamhet. Eftersom 

korstabellerna inte visar på några samband kan vi inte säga något om vilken media som 

används mera frekvent, utan istället uppstår en likhet i kommunikationen. Kommunerna 

gör ingen skillnad mellan medierna när de kommunicerar om marknadsföringsrelaterat 

innehåll. Webbplatsen och Facebook används för samma ändamål utan desto mer 

reflektion.  

 

Utgående från detta kan jag konstatera att det förekommer både likheter och skillnader i 

kommunikationen via webbplatsen och Facebook. En del innehåll publiceras oftare via 

webbplatsen och annan information oftare via Facebook. Det betyder att det finns ett svar 

på första forskningsfrågan. Det finns innehållsmässiga skillnader i kommunernas 

kommunikation via webbplatsen och Facebook. Även om båda medierna används för 

kommunikation kan vi utgående från datamaterialet konstatera att kommunerna inte 

använder webbplatsen och Facebook helt identiskt. Min studie visar att webbplatsen 

används när kommunerna kommunicerar om information om kommunens service och 

verksamhet och transparent beslutsfattande och möjlighet att delta i och påverka 

beslutsfattandet. Facebook används för kommunikation av inlägg med länkar, information 

för att bidra med välfärd och övrigt. Avhandlingens oberoende variabel, medierna, 

påverkar alltså kommunikationsinnehållet (beroende variabel) till en del. Varför det 

förekommer skillnader i medieanvändningen kan dock inte besvaras med denna studie. För 

att bilda en uppfattning om varför skillnader och likheter förekommer borde man t.ex. 

genomföra intervjuer i kommunerna och ta reda på bakomliggande faktorer för val av 

media. I litteraturen nämndes det dock att olika medier används i olika utsträckning 

beroende på vilken typ av information som ska delges. Det beror på att medierna har olika 
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karaktär och struktur (Osatuyi, 2013), vilket kan vara en förklarande faktor till varför 

medierna delvis används på olika sätt i kommunernas kommunikation.  

 

Eftersom det finns ett svar på första forskningsfrågan kan också en del av hypoteserna 

diskuteras. Första hypotesen (H1) i avhandlingen var att kommunerna kommunicerar mest 

om kommunens service och verksamhet, vilket stämmer överens med dataanalysens 

resultat. Det är den kategori som har den absolut största andelen inlägg. Kommunikationen 

handlar i nästan 85 % av alla kommunikationsgånger om kommunens service och 

verksamhet. Det är också helt förståeligt eftersom det har med kommunens grundläggande 

och lagstadgade uppgifter att göra. Den andra hypotesen (H2) var att kommunerna 

använder medierna i olika utsträckning och att innehållet delvis är olika via medierna. Den 

hypotesen kan också förstärkas i och med att det förekommer både skillnader och likheter i 

medieanvändningen. Innehållet är delvis olika även om all information förekommer både 

via både webbplatsen och Facebook. I den tredje hypotesen (H3) skriver jag att 

webbplatsen används för att kommunicera om lagstadgad information, kommunens service 

och verksamhet och möjligheter för deltagande och påverkan, vilket stämmer delvis även 

om kommunikationsvolymerna gällande innehållskategorierna inte är så stora. 

Webbplatsen används nog för annat också än lagstadgad information. I fjärde hypotesen 

(H4) skriver jag att kommunerna via Facebook kommunicerar om marknadsföring, 

kommunikation som bidrar till välfärd och upprätthåller en positiv bild av kommunen, 

vilket stämmer delvis. Via Facebook kommuniceras innehåll för att bidra med välfärd åt 

kommuninvånare och andra intressenter, men marknadsföringen sker inte enbart via 

Facebook, vilket förkastar en del av hypotesen. Kommunikation som berör marknadsföring 

av kommunen eller utomstående aktörer sker både via webbplatsen och Facebook.  

 

7.3 Kommunstorleken, medieanvändning och språk 

I avhandlingen analyserades kommunikationen i tolv kommuner. Kommunerna delades in i 

tre kommungrupper baserat på invånarantal. Enligt invånarantal grupperades kommunerna 

enligt stora kommuner, medelstora kommuner och mindre kommuner. Då antalet 

kommunikationsinlägg granskades enligt kommunindelningen visade det sig att stora 

kommuner kommunicerar mest och mindre kommuner minst. Litteraturen om 

kommunikation nämnde också vikten av resurser i kommunikationen och därför är det inte 

överraskande att fördelningen är som den är. Stora kommuner har ofta mera resurser, mera 
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att informera om och en större variation i sin kommunikation. Desto mindre kommuner, 

desto mindre resurser att förvalta och satsa på kommunikation. I Kommunförbundets 

undersökning framkom det att de större kommunerna har en skild ansvarsperson för 

kommunikation (Seppälä, 2017). Det påverkar självklart kommunikationen eftersom det 

finns någon som ansvarar enbart för kommunikationen medan ansvaret ofta är fördelat på 

andra poster i mindre kommuner.  

 

Det förekommer skillnader i kommunikationsvolymerna mellan kommunerna, men också 

gällande medieanvändningen och i hur kommunerna kommunicerar på båda inhemska 

språken. När stora kommuner kommunicerar på finska används webbplatsen dubbelt mera 

än Facebook för det ändamålet. Webbplatsen är den media stora kommuner använder sig 

av i största grad. Gällande medelstora kommuner sker kommunikationen på finska oftare 

via Facebook än via webbplatsen. Mindre kommuner använder också oftare Facebook för 

kommunikation på finska. Sambanden mellan kommunstorlek, media och språk är 

signifikanta. Enligt min studie kan man förvänta sig att olika storleks kommuner 

kommunicerar på detta sätt när det gäller val av media och språk.  

 

Stora kommuner har ingen kommunikation på svenska via Facebook. All kommunikation 

på svenska sker via webbplatsen. Medelstora kommuner använder också webbplatsen mera 

för kommunikation på svenska och endast en liten del av kommunikationen sker via 

Facebook. Mindre kommuner står för skillnaden i val av media eftersom mindre 

kommuner oftare kommunicerar via Facebook än webbplatsen när kommunikationen sker 

på svenska. Gällande kommunikation på svenska är det de medelstora kommunerna som 

står för den största kommunikationsvolymen och när det kommuniceras på finska är det de 

stora kommunerna som kommunicerar mest.  

 

Det förekommer skillnader i kommunernas kommunikation gällande språk och medieval. 

Skillnaderna är signifikanta på starkast möjliga nivå, vilket betyder att det inte är 

slumpmässigt att fördelningen ser ut som den gör. Kommunerna väljer alltså olika i 

kommunikationssituationerna beroende på kommunstorlek. Stora kommuner har ett 

samband gentemot webbplatsen medan medelstora och mindre kommuner mot Facebook. 

Val av media och kommunikationsspråk beror på kommunens storlek. Skillnaderna i 

kommunikationsvolymerna kunde förklaras med skillnader i kommunernas resurser, men 

en djupare förklaring för varför kommunerna väljer olika med tanke på språk och media är 
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något som förblir obesvarat i denna avhandling. Att det förekommer skillnader förvånar 

dock inte, men en del intressanta företeelser kan nog diskuteras. Stora kommuner har ingen 

kommunikation alls på svenska via Facebook, vilket är överraskande. Redan tidigare i 

resultatkapitlet diskuterades aspekten med majoritetsspråk i kommunen. I de stora 

tvåspråkiga kommunerna är majoritetsspråket finska, vilket kan ha en betydelse för att 

kommunerna inte väljer att kommunicera på svenska via Facebook. Å andra sidan är det 

lite överraskande eftersom kommunerna ändå har en del svenskspråkig kommunikation via 

webbplatsen, även om det inte handlar om några stora volymer. Intuitivt skulle man kunna 

tänka sig att något av kommunikationen på Facebook skulle ske på svenska, men det 

stämmer alltså inte i mitt material. Den information som stora kommuner lägger ut på 

svenska sker via den svenskspråkiga versionen av webbplatsen.  

 

Att medelstora och mindre kommuner kommunicerar mera via Facebook än webbplatsen 

är intressant. Det är enbart kommunikation på svenska i medelstora kommuner som i större 

grad sker via webbplatsen, annars håller Facebook första position. Varför kommunerna 

väljer som de gör kan inte förklaras något djupare här heller, men tänkbara orsaker kan 

diskuteras. Kommunikation via Facebook är kanske det enklare sättet och kräver inga 

kodningskunskaper, vilket kan vara en bidragande orsak. Å andra sidan sker ändå en stor 

del av kommunikationen via webbplatsen, vilket betyder att kunskaper i kodning finns. 

Redan i litteraturen framkom det att Facebook är enkelt och kostnadseffektivt, vilket kan 

vara en bidragande orsak till att Facebook är en populär mediekanal. Resurserna spelar 

antagligen också en stor roll i hur ofta kommunerna kan och vill kommunicera på båda 

inhemska språken, vilket kan vara en förklarande faktor för kommunikationsmönstret. Det 

är ändå intressant att sambanden mellan kommunstorleken, medieanvändning och språk är 

starka och att det inte handlar om några slumpmässiga skillnader. Kommunerna har helt 

enkelt olika tillvägagångssätt gällande kommunikationen beroende på kommunstorlek. 

Resurserna är en bidragande faktor men antagligen också hurudana 

kommunikationstraditioner det förekommer i kommunerna. Kommunerna skapar själva sitt 

sätt för kommunikation och avhandlingen visar att kommunstorleken är en bidragande 

faktor till dessa skillnader. 

 

Den femte hypotesen (H5) kan också förstärkas vid det här laget. Hypotesen lyder att 

kommunstorleken påverkar kommunikationsvolymerna och att större kommuner (med 

över 100 000 invånare) kommunicerar oftare och mera varierande innehåll. Hypotesen är 
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sann och samtidigt ganska självklar eftersom litteraturen redan tidigt förde fram 

resursernas betydelse för kommunikationen. Stora kommuner kommunicerar absolut mest. 

Det är dock svårt att ta ställning till om innehållet är mera varierande, men när volymerna 

är så stora som de är kan man tänka sig att kommunikationsinnehållet har en bredare 

varietet. 

 

7.3.1 Kommunstorlek och kommunikationsinnehåll  

Eftersom det förekommer skillnader i kommunikationen med tanke på media och språk 

beroende på kommunstorleken var det nödvändigt att granska kommunstorlekens betydelse 

för kommunikationsinnehållet likaså. Kommunstorleken har inte betydelse för alla 

innehållskategorier, men för en del. De innehållskategorier kommunstorleken har ett 

samband med är information om kommunens service och verksamhet, transparent 

beslutsfattande och möjligheter att delta i och påverka beslutsfattande och kategorin övrigt. 

Sambanden mellan kommunstorlek och innehållskategori är inte lika starka gällande alla 

kategorier, men ett noterbart samband finns ändå. Det uppstår skillnader mellan 

kommunerna gällande kommunikationen när det handlar om de tre nämnda 

innehållskategorierna. Då kommunerna kommunicerar om dem kan man förvänta sig ett 

visst mönster i kommunikationen dvs. att kommunstorleken påverkar antalet inlägg om 

kommunikationskategorin i fråga. Kommunstorleken påverkar således att stora kommuner 

kommunicerar mest, medelstora andra till mest och mindre kommuner minst. Alla 

kommuner kommunicerar om innehållskategorierna, men gällande de tre ovan nämnda 

innehållskategorierna är det förväntat att antalet inlägg följer ett visst mönster beroende på 

kommunstorleken.  

 

Då kommunerna kommunicerar om information om kommunens service och verksamhet 

finns det ett starkt samband som visar att det är mer sannolikt att kommunikationen 

handlar om den kategorin än att det inte skulle göra det. Gällande den kategorin är 

sambandet också starkast. Det finns också ett samband till transparent beslutsfattande och 

möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet. Det är inte lika vanligt att kommunerna 

kommunicerar om innehållet i fråga, men ett samband finns ändå. Kommunstorleken 

påverkar antalet inlägg om innehållet här också. Samma gäller för kategorin övrigt. Där har 

kommunstorleken en betydelse för antalet inlägg om innehållet i fråga. Kommunerna 
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kommunicerar om övrigt, men inte i någon större utsträckning. Kommunstorleken 

påverkar alltså antalet kommunikationsinlägg till en del.  

 

Det förekommer en del skillnader i kommunikationen beroende på kommunstorleken, men 

också en hel del likheter. Skillnaderna gäller endast de tre kategorierna som diskuterades i 

föregående stycke som har ett samband med kommunstorleken. När kommunerna 

kommunicerar om marknadsföringsrelaterat innehåll, information för att bidra med välfärd 

och länkar till andra källor förekommer inga skillnader i antalet inlägg mellan 

kommunerna. Kommunikationsvolymerna gällande dessa innehållskategorier har inga 

samband med kommunstorleken.  

 

7.4 Språk och kommunikationsinnehåll 

Min studie visar att det inte finns några samband mellan språk och 

kommunikationsinnehåll. Kommunerna gör således ingen skillnad mellan det som 

kommuniceras på finska och svenska. Det förekommer alltså likheter i kommunikationen 

på finska och svenska. Det är både överraskande och icke-överraskande. I tvåspråkiga 

kommuner måste kommunerna trygga de språkliga rättigheterna på båda inhemska språken 

och på så sätt är det fullt förståeligt att det inte finns några skillnader i informationen 

beroende på språk. Kommunikationen är en viktig del av kommunernas verksamhet och 

kan det eventuellt tolkas som positivt att det inte finns några skillnader i kommunikationen 

beroende på språk. Å andra sidan är det ändå mycket vanligare att kommunerna 

kommunicerar på finska och därför kunde man ha tänkt sig att det skulle uppstå samband 

mellan språk och något kommunikationsinnehåll. Man kunde ha tänkt sig att kommunerna 

kommunicerar det på svenska som berör den svenskspråkiga befolkningen, vilket 

kommunerna kan göra och enligt studien också gör, men inga signifikanta samband 

uppstår för det. Dataanalysen visade att så är inte fallet i mitt material. Den sista hypotesen 

(H6) kan därmed förkastas. Språket har ingen betydelse för kommunikationsinnehållet. 
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8. Sammanfattning 

Målsättningen med denna avhandling var att bilda en förståelse för kommunernas 

kommunikation. Kommunikation är överföring av information (Nationalencyklopedin, 

2018) och när kommunerna kommunicerar överför de information från 

kommunorganisationen till kommuninvånare och andra intressenter. Kommunerna 

använder sig av många olika kanaler i kommunikationen. I denna avhandling låg intresset i 

att undersöka kommunikationen på kommunernas webbplats och Facebook-sida. 

Avhandlingen bestod av två huvudsakliga forskningsfrågor. Den första var ”Finns det 

skillnader i innehållet i kommunernas kommunikation på webbplatsen och Facebook?” 

och den andra indirekta forskningsfrågan var ”Finns det skillnader i kommunikationen 

mellan kommunerna?”.  

 

För att besvara den första forskningsfrågan kan jag konstatera utgående från 

undersökningen att det förekommer både skillnader och likheter i kommunernas 

kommunikation på webbplatsen och Facebook. Först och främst används webbplatsen 

mera frekvent i kommunikationen än Facebook även om båda medierna är i aktivt bruk. 

Fördelningen mellan användningen av medierna är ca 58 % - 42 %. I Kommunförbundets 

undersökning framkom det att kommunerna rangordnar kommunens egen webbplats som 

den viktigaste kanalen för kommunikation och sociala medier med Facebook i spetsen på 

andra plats (Seppälä, 2017). Därmed är dataanalysens resultat också i enighet med 

kommunernas egen åsikt i frågan. Största delen av kommunikationen handlar om 

information om kommunens service och verksamhet. Enligt samma undersökning av 

Kommunförbundet anser kommunerna själv att det är viktigaste att förse invånarna och 

andra intressenter med information om kommunens service (Seppälä, 2017). Kommunerna 

kommunicerar om alla verksamhetssektorer men oftast handlar informationen om kultur 

och idrott, om boende och miljö och utbildning och fostran. Utöver information om 

kommunens service och verksamhet är kommunerna aktiva med att marknadsföra sin 

service och verksamhet och delge information för att bidra med välfärd åt 

kommuninvånare åt andra intressenter. Innehållet som bidrar till välfärden var svårast att 

identifiera, men ändå en viktig del i kommunikationen. Kommunerna är aktiva med att 

dela information som inte har den allra seriösaste prägeln utan bidrar istället med positiva 

känslor och tankar om kommunorganisationen. Därtill handlar kommunikationen om att 

marknadsföra utomstående aktörers verksamhet genom kommunikation.  
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När kommunerna kommunicerar sker det delvis via olika medier. Webbplatsen används för 

att kommunicera om information om kommunens service och verksamhet, transparent 

beslutsfattande och möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet i kommunen. Via 

Facebook publiceras inlägg som innehåller länkar till andra källor, information för att bidra 

med välfärd och kategorin övrigt, vilket är en samvariabel av flera mera sällan 

förekommande innehållskategorier. Eftersom det finns ett samband mellan medierna och 

dessa innehållskategorier visar det att medierna delvis används på olika sätt. När det gäller 

ett specifikt innehåll är det webbplatsen som används mera frekvent och i andra fall är det 

Facebook. Innehåll om information om kommunens service och verksamhet, transparent 

beslutsfattande och möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet, länkar till andra 

källor, information för att bidra med välfärd och övrigt skapar skillnader i kommunernas 

kommunikation via webbplatsen och Facebook.  

 

Kommunerna gör ingen skillnad mellan medierna när de kommunicerar om innehåll som 

handlar om att marknadsföra kommunen eller utomstående aktörers verksamhet. Då 

används både webbplatsen och Facebook i samma utsträckning. Eftersom kommunerna 

inte gör någon skillnad i medieanvändningen då de kommunicerar om 

marknadsföringsrelaterat innehåll uppstår det likheter i kommunikationen. Det 

förekommer således både skillnader och likheter i kommunernas kommunikation via 

webbplats och Facebook, vilket också är svaret på den första forskningsfrågan. Det finns 

innehållsmässiga skillnader i kommunikationen via webbplatsen och Facebook även om 

båda medierna används för all möjlig kommunikation.  

 

Eftersom urvalet i avhandlingen bestod av tolv en- och tvåspråkiga kommuner av olik 

storlek finns det också ett svar på frågan om det finns skillnader i kommunikationen 

mellan kommunerna. Det förekommer en del skillnader, men också en hel del likheter. 

Stora kommuner står för över hälften av hela kommunikationsvolymen (n=589). 

Fördelningen är tydlig: ju större en kommun är desto mera kommunicerar de. Stora 

kommuner kommunicerar också mera via webbplatsen än Facebook, medan medelstora 

och mindre kommuner använder Facebook mera än webbplatsen i sin kommunikation. 

Stora tvåspråkiga kommuner kommunicerar mest på finska vilket medelstora och mindre 

kommuner också gör, men i medelstora och mindre kommuner är fördelningen mellan 

språk och antal kommunikationsinlägg mycket jämnare. Stora kommuner har ingen 
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kommunikation alls på svenska på Facebook. Kommunikationsspråket i sig har inte någon 

betydelse för kommunikationsinnehållet. Kommunerna kommunicerar samma innehåll 

både på finska och svenska.  

 

Kommunstorleken påverkar kommunikationsinnehållet gällande några innehållskategorier. 

Kategorierna är information om kommunens service och verksamhet, transparent 

beslutsfattande och möjlighet att delta i och påverka beslutsfattandet och samkategorin 

övrigt. Gällande nämnda kategorier påverkar kommunstorleken antalet inlägg per 

innehållskategori. Då kan man förvänta sig att kommunstorleken har en betydelse för hur 

ofta kommunerna kommunicerar om innehållet. Stora kommuner kommunicerar mest om 

innehållskategorierna och mindre kommuner minst. Det finns också innehållskategorier 

där kommunstorleken inte spelar någon roll för hur ofta kommunerna kommunicerar om 

ett visst innehåll. När kommunerna kommunicerar om marknadsföringsrelaterat innehåll, 

inlägg med länkar till andra källor och information för att bidra med välfärd har 

kommunstorleken ingen betydelse för antalet inlägg. Då finns det inget som säger att stora 

och mindre kommuner skulle kommunicera så och så mycket om innehållet i fråga.  

 

I avhandlingens teoridel diskuterades innehållskategorier i kommunernas kommunikation. 

Analysresultatet visar dock att kommunerna kommunicerar om mera än det som 

litteraturen förespråkade. Enligt litteraturen ska kommunernas kommunikation handla om 

att upprätthålla invånarnas välfärd, information om kommunens service och verksamhet, 

transparent beslutsfattande och verksamhet, möjlighet att delta och påverka och 

marknadsföring av kommunenen och verksamheten. Utöver dessa innehållskategorier 

visade undersökningen att kommunernas kommunikation också handlar om 

marknadsföring av utomstående aktörers verksamhet och evenemang och att 

kommunikationsinlägg med länkar till andra källor är ofta förekommande. Dessutom 

publiceras en del nyheter i kommunernas kommunikationskanaler. En del av 

kommunikationen handlar också om övrigt. Under övrig information finns bl.a. annan typ 

av media än text som kommunikation och personalfrågor i kommunen. Även om övrig 

information inte är så ofta förekommande i kommunikationen utgör det en del av 

kommunens kommunikation. Kommunernas kommunikation är därmed en blandning från 

lagstiftat innehåll till mindre seriös kommunikation om samhälleliga seder och traditioner.   
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8.1 Begränsningar och vidare forskning 

I en pro gradu-avhandling kan inte hela världen förklaras. Det går inte riktigt heller att 

förklara alla bakomliggande faktorer för kommunernas kommunikation. I min avhandling 

låg fokus på att ta reda på skillnader och likheter i kommunernas kommunikation på 

webbplatsen och Facebook. Kommunstorleken inkluderades också som en bidragande 

faktor för kommunikationen. Dessutom inkluderades en- och tvåspråkiga kommuner i 

urvalet för att kunna säga något om språkets inverkan på kommunikationen. Redan 

ovanstående faktorer bidrar med mycket att granska gällande kommunikationen i 

kommunerna, men en del förblir fortfarande obesvarat i avhandlingen. 

 

För det första är avhandlingen ganska kort och urvalet relativt snävt. För att kunna 

genomföra en mera grundlig undersökning om kommunikationssituationen i kommunerna 

kunde kommunurvalet ha varit större. Dessutom står kommunikationsinläggen på 

webbplatsen och Facebook bara för en del av kommunernas kommunikation. Kommunerna 

har också många andra kanaler för kommunikation. I fortsatta studier om ämnet kunde alla 

andra sociala medier inkluderas och för att inte tala om mera traditionella 

kommunikationssätt som dagstidning, annonser och affischer. Även om avhandlingens 

urval inte är det största består studien ändå av ett relativt representativt kommunurval och 

de viktigaste kommunikationskanalerna.  

 

En del kommuner har skilda kommunikationsstrategier och tydliga riktlinjer på hur man 

kommunicerar och vem som ansvarar för olika delar av kommunikationen. För att få en 

djupare insikt i hur kommunikationen är organiserad i kommunerna kunde man granska 

strategierna och vidare intervjua personer som ansvarar för kommunikationen. Genom att 

genomföra intervjuer i kommunerna kunde man få en djupare förståelse för enskilda 

kommuners kommunikationssätt. För att vidare få en uppfattning om hur många som tar 

del av kommunikationsinnehållet kunde engagemang undersökas och därtill studeras hur 

många personer som besöker kommunens webbplats eller gillar kommunens Facebook-

sida. Tidsramen och begränsningen med sidantal gör det ändå omöjligt att inkludera alla 

olika tillvägagångssätt för att undersöka kommunikationen i en och samma pro gradu-

avhandling.  

 

Kommunikation är ett brett ämne som berör all mänsklig verksamhet och därför skrivs det 
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mycket om kommunikation. Det finns inte oändligt med material när det gäller 

kommunikation i offentliga organisationer, så vidareforskning skulle vara motiverat. Dock 

har det material jag använt mig av bidragit till att jag fått en tillräcklig förståelse för hur 

kommunikationen fungerar i kommunerna och hur medierna kan användas till godo. 

Därmed var metodvalen för denna avhandling ändamålsenliga. Det är dock värt att 

understrykas att eftersom innehållet i kommunikationsinläggen analyserades av mig 

präglas data ofrivilligt av en viss subjektivitet. Kommunikationsinnehållet kunde eventuellt 

tolkas annorlunda av någon annan även om jag försökt vara så objektiv och noggrann i 

analysen som möjligt. Att analysera och koda någonting baserat på en subjektiv 

bedömning betyder att resultaten aldrig är helt objektiva. Därför har jag försökt vara tydlig 

i att redogöra att det är frågan om min undersökning och mina tolkningar i avhandlingens 

resultat. 

 

I avhandlingen har inte reliabilitet eller validitet testats i någon större bemärkelse, vilket i 

sig kan tolkas som att tillförlitligheten inte är fullständig. Målsättningen var att undersöka 

kommunikationsinnehållet på webbplatsen och Facebook och det har jag gjort, vilket 

uppfyller validitetskravet. Jag har undersökt det jag tänkte mig. Givetvis kunde man 

undersöka innehållet och kommunikationskanalerna på andra sätt också. Däremot skulle 

det ha varit befogat att testa undersökningen för reliabilitet. Att testa för reliabilitet skulle 

dock kräva sådana resurser som inte finns till förfogande i arbetet med en pro gradu-

avhandling.  

 

8.2 Avslutning  

Nu har avhandlingens syften uppfyllts. Forskningsfrågorna har besvarats och resultatet har 

tolkats och diskuterats i belysning av avhandlingens litteratur- och teoridel. Målsättningen 

var att skapa en förståelse för kommunernas kommunikation gällande innehållet, 

kommunikationskanaler och språk. Innehållet i kommunernas kommunikation varierar och 

medierna används på olika sätt. Dessutom påverkar kommunstorleken kommunikationen. 

Kommunikationsinnehållet styrs delvis av det som pågår i kommunerna under 

kommunikationsstunden och innehållet kan i princip handla om vad som helst som mer 

eller mindre berör den kommunala verksamheten.  
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Utgående från avhandlingen kan jag konstatera att kommunernas kommunikation är ett 

brett ämne som kunde studeras i oändlighet. Kommunikation är en mycket viktig del i den 

kommunala verksamheten. Det läggs allt mer vikt vid att kommunerna ska öppet och 

tillgängligt kommunicera utåt så att kommuninvånare och andra intressenter vet vad som 

pågår i kommunen. Eftersom kommunallagstiftningen så tydligt för fram att 

kommunikation behövs är det viktigt att kommunerna följer angivna direktiv. 

Kommunikation bidrar till öppenhet, invånarengagemang och gemenskap i kommunerna. 

För att uppnå fungerande kommunikation krävs således resurser, vilja och goda kunskaper. 

Alla kommuner kan kommunicera och vara aktiva på olika medier om de så vill. I 

Kommunförbundets undersökning år 2017 ansåg kommunerna att kommunikationen är 

aningen påtvingat och ensidigt (Seppälä, 2017). Det är något som jag tror att måste 

förändras så att kommunikationen ska vara så lämpligt som möjligt i framtiden. 

Kommunerna måste själva välja att se möjligheterna framom omöjligheterna gällande 

kommunikationen.  
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