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Sammanfattning 

 

Titel: En liten fågel twittrade i mitt öra – en studie i svenska kommuners användande av 

Twitter  

 

Författare: Frida Henriksson 

 

Handledare: Karin Fast 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning, och varför, svenska 

kommuner använder sig av det sociala mediet Twitter. Jag fokuserar på att ta reda på vilket sätt 

kommunerna använder Twitter på, och då främst dialog med medborgarna, information samt 

marknadsföring. 

 

Teori: Uppsatsens viktigaste teori är konvergenskulturen och Henry Jenkins tankar kring detta. 

Kompletterade teorier är Public Relations (PR), relationsmarknadsföring samt Marshall McLuhans 

the medium is the message och the global village. 

 

Metod: Jag har använt mig utav två metoder; kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ intervju. 

Innehållsanalysen har hjälpt mig att få fram grundfakta kring om hur många kommuner som 

twittrar och inte twittrar samt hur många tweets kommunerna publicerar under en vecka. 

Intervjun är min huvudmetod och har genomförts på sex stycken utvalda kommuner. 

 

Resultat: Resultatet visar att några av de främsta orsakerna till att svenska kommuner använder 

sig utav Twitter är för att finnas på de plattformar där deras medborgare finns, för att kunna föra 

en dialog med dem, samt som informationskanal. Detta visar att kommunikation är något väldigt 

viktigt för kommunerna, både när de riktar sig åt sina medborgare och delar med sig utav 

information. Det är därför viktigt för kommunerna att ha en viktig kommunikation i stort för att 

kunna använda Twitter väl. Detta är också en förutsättning för att de ska kunna skapa relationer 

med sina medborgare och framställa sig själva på det sättet som de vill bli uppfattade. 

 

Nyckelord: Twitter, kommuner, medborgare, konvergens,  dialog, kommunikation, PR, 

relationsmarknadsföring 
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Abstract 

 

Title: A little bird tweeted in my ear – A study of Swedish municipalities use of Twitter 

 

Author: Frida Henriksson                 Tutor: Karin Fast 

 

Purpose: My purpose with this paper is to examine how and why Swedish municipalities 

are using the social medium Twitter. My focus is to finding out how they are using 

Twitter, both as a dialogue with the people, for information and for marketing, 

 

Theory: The essays main theory is the convergence culture and Henry Jenkins thought 

about this. The supplemented theories is Public Relations (PR), relationship marketing 

and Marshall McLuhan´s the medium is the message and the global village. 

 

Method: I have used two methods in this paper, quantitative content 

analysis and qualitative interviews. The content analysis has helped me to get the basic 

facts about how many municipalities who are using Twitter and how much they tweet in 

one week. The interviews is my main method and has been implemented on six selected 

municipalities. 

 

Result: The results has shown that some of the main reasons of the Swedish 

municipalities use of Twitter is that they want to be on the same platforms where some 

of their citizens are, in order to have a dialogue with them, as well to use it as a 

information channel. This shows that communication is something that is very important 

for municipalities, both when the communication is addressed to its citizens and to share 

their information. It is therefore important for municipalities to have a real 

communication plan so they can use Twitter correctly. It is also important for them to 

connect with their citizens and form a relationship with them. 

 

Key words: Twitter, municipalities, citizens, convergence, dialogue, communication, public relations, relationship 

marketing 
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1. Inledning 

Sociala medier. Ett begrepp som vi nuförtiden stöter på i olika sammanhang varje dag i vårt 

vardagliga liv. Meningar som ”finns man inte på Facebook så finns man inte” och 

diskussioner kring vad som är Trending Topic på Twitter är något som vi lätt dras in i vare sig 

vi vill det eller inte. Uppenbart är att en stor del av befolkningen i Sverige idag, och i övriga 

världen, är medlemmar på olika sociala medier och interagerar med varandra på ett sätt som 

bara för ett par år sedan inte var möjligt.  

 

Det är inte heller något nytt att företag och organisationer har sökt sig till de sociala 

medierna för att finnas på samma ställen som sina kunder för att kunna nå ut till dem med 

sina buskap och utöka relationen med dem. Detta är även något som Sveriges kommuner 

har börjat ta efter.  

 

Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur Sveriges kommuner använder sig av det 

sociala mediet Twitter. Hur kom det sig då att jag valde just kommuner och Twitter? Den 

främsta anledningen är att det är ett relativt nytt fenomen att kommuner har börjat söka sig 

till de sociala medierna och att det finns därför inte så mycket forskat kring just kommuners 

användande utav sociala medier. Twitter valde jag av liknande skäl eftersom det ännu inte är 

lika utbrett som exempelvis Facebook och därefter inte har lika många användare, och det 

känns då extra intressant att ta reda på vad kommunerna anser om Twitter samt hur de 

använder sig utav det. 

 

1.2. Bakgrund 

Alla har möjligheten att finnas på internet idag. Både privatpersoner, företag och 

organisationer. Detta är ingenting konstigt idag eftersom det är så enkelt att till exempel 

starta en egen hemsida eller bli medlem på valfritt socialt medium, oftast helt gratis (Ström 

2010:10). På grund av den digitala revolutionen och den teknologiska utvecklingen är detta 

möjligt då gränserna för vad som betraktas som konsument och producent allt mer suddas 

ut (Jenkins 2006). Det innebär att det längre inte finns några direkta begränsningar vad man 

kan och inte göra på internet. De tekniska framstegen har även inneburit att deltagarna på 

internet kan vara med och interagera med varandra och övriga organisationer, något som 

har blivit speciellt viktigt när det kommer till olika sorters reklamkampanjer eller att ha en 
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dialog via mail eller sociala medier (Tuten 2008:13). 

 

Sociala medier brukar beskrivas som mötesplatser på öppna nätverk eftersom det är möjligt 

att både utbyta tjänster, kommunicera, knyta kontakter och dela information med andra 

människor över hela världen (Carlsson 2010:10). Innehållet i de sociala medierna är till stor 

del användargenererade eftersom det främst är skapat och anpassat efter användarna. Det 

är den stora skillnaden mot de mer traditionella medierna som TV, radio och tidningar då det 

materialet är skapat och producerat utav folket i den branschen (ibid).  Just ordet ”sociala” i 

sociala medier har dock diskuteras eftersom det ännu inte ses som helt socialt att interagera 

med andra människor man inte träffar personligen framför en dataskärm (Carlsson 2010:13). 

Det går dock inte att komma ifrån att vi igenom de sociala medierna får kontakt med 

människor på ett sätt som annars inte vore möjligt. 

 

Den teknologiska utvecklingen har även medfört att kommunikationsteorin inte längre ses 

på samma sätt som bara för ett par år sedan. Kommunikationsteori i det här fallet är 

modellen där en sändare och en mottagare behövs gör att sända ett meddelande eller ett 

buskap, såkallad enkelriktad kommunikation (Carlsson 2010:26). Sociala medier bör därför 

inte ses som en kanal för enkelriktad kommunikation utan kan istället mer betraktas som en 

långsiktig plan för att bygga upp relationer, till exempel mellan en kommun och dess 

medborgare, samt varumärkesbyggande (Carlsson 2010:45). 

 

1.3. Tidigare forskning 

Twitter är ett socialt medium som har funnits sedan 2006 och som tack vare sin begränsning 

med 140 tecken först blev uppmärksammat som ett snabbt och enkelt sätt för att få de 

senaste nyheterna (NE). Det finns mycket forskning kring sociala medier i stort men inte lika 

många om just enbart Twitter. Visa har dock forskat mycket kring om hur Twitter är som ett 

socialt medium och hur vanliga privatpersoner använder sig av det (Huberman et. al. 2008).  

Forskningen kring hur svenska kommuner kan marknadsföra sig är inte något som det finns 

mycket utav men enbart marknadsföring däremot är något som det finns hur mycket som 

helst om. Marknadsföringsforskningen går däremot utmärkt att applicera på kommunerna 

om man bara tolkar forskningen kring marknadsföringen på ett sådant sätt så att den passar 

in i kommunens riktlinjer och verksamhet. Till exempel kundfilosofi som beskriver om hur 
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man ska sätta kunden i centrum (Magnusson & Forssblad, 2009:22), och kommunen är ju 

först och främst till för medborgarna. Detsamma gäller att det är viktigt att tillgodose 

medborgarens behov och se till att de är så nöjda som möjligt i kommunen de lever i. Alltså, 

bra kundrelation är lika med en bra relation med den enskilda medborgaren (Magnusson & 

Forssblad 2009:22). 

 

Det finns dock en kandidatexamensuppgift med namnet Sociala Medier som Marknadsföring 

– från ett organisationsperspektiv (Lundin & Lundqvist, 2010) där de också främst fokuserar 

på hur företag kan marknadsföra sig via de sociala medierna men även här går det att sätta 

in i en kommuns tänkbara riktlinjer. Till exempel skriver de i sin resultatdel att det är viktigt 

att vara tillgänglig och närvarande på de sociala medierna men att det först och främst är 

viktigt att förstå tekniken bakom den utvalda kanalen för att det ska kunna fungera och 

passa in i, i det här fallet kommunens, mål och syfte. Dock så skriver de att sociala medier 

ändå kan ses som en viktig resurs i marknadsföringen. De pointerar även att sociala medier 

inte är helt och hållet renodlade kanaler för reklam och marknadsföring utan att dess 

främsta funktion är att fungera som en kommunikationskanal som kan bidra till att stärka 

relationer till exempel mellan en kommun och dess medborgare. 

 

När det kommer till forskningen kring om hur svenska kommuner använder Twitter så är den 

i princip obefintlig. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde dock i november 2010 en 

enkätundersökning kring hur många av de svenska kommunerna som använder sociala 

medier. De ställde frågorna här nedan till kommunen samt gjorde statiskt på resultatet: 

 

- Om de använder sociala medier 

- Vilka sociala medier de använder inom kommunen 

- Vilka övriga aktörer och verksamheter förutom informationsenheten som använder sociala 

medier inom kommunen 

- Hur kommunerna karakteriserar kommunikation på deras olika kanaler 

- Deras huvudsakliga syfte med sociala medier 

- Varför de i visa fall inte använder sociala medier 

 

För att fokusera på de svaren där de kunde ange Twitter så kan man se att 49 procent av de 
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svarande kommunerna inte använder sig av Twitter samt att bland de som använder Twitter 

vill 35 procent ha öppen kommentarsfunktion, enbart 7 procent vill ha en öppen dialog så 

att vem som helst ska kunna starta en diskussion och 8 procent har stängd 

kommentarsfunktion.  

 

Även om resultatet är relativt intressant anser jag att det finns en hel del brister i den. För 

det första, de valde enkät som metod när de ville undersöka kommunernas användande av 

sociala medier och kunde på grund av detta enbart få in statistiska svar. De svaren säger inte 

så mycket om kommunernas mer underliggande tankar med deras användande utav sociala 

medier. Dessutom, eftersom de skickade ut en enkät till kommunerna så fick de inte heller in 

svar från alla kommunerna vilket gör att procentenheten över hur många av de svenska 

kommuner som använder de olika sociala medierna inte stämmer helt överens med 

verkligheten 

(http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier). 

 

Den stora skillnaden mellan min uppsats och SKL:s undersökning är att jag först och främst 

enbart riktar in mig på Twitter och genom mina två metodval kompletterar det som SKL 

hade brister i det, det vill säga att jag genom den kvantitativa innehållsanalysen tar reda på 

hur exakt hur många av Sveriges kommuner som använder sig av Twitter samt att genom 

den kvalitativa metoden gå in mer djupgående på hur de tänker på Twitter i största 

allmänhet (läs: 3. Metod). 

 

1.4. Syfte 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning, och varför, svenska 

kommuner använder sig av det sociala mediet Twitter. Genom en kvantitativ innehållsanalys 

av svenska kommuner kommer jag att undersöka hur många av kommunerna som använder 

kanalen samt hur aktiva de är på kanalen. Den kvantitativa analysen kommer att 

kompletteras med kvalitativa intervjuer med ansvariga på sex svenska kommuner; två små, 

två mellanstora och två stora kommuner. Syftet med intervjuerna är att ta reda på varför 

kommunerna har valt att kommunicera med sina medborgare på Twitter samt vad de har för 

målsättningar med sitt twitteranvändande. 

 

http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier
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1.5. Frågeställningar 

Kopplat till syftet har jag ett antal frågeställningar som ska besvaras i studien: 

1. I vilken utsträckning använder sig svenska kommuner av Twitter? 

2. Vilka motiv och målsättningar finns bakom kommunernas användande av Twitter? Med 

denna fråga vill jag även kunna besvara om kommunerna använder Twitter för att skapa 

dialog med medborgarna samt om de använder Twitter i marknadsföringssyfte. 

 

1.6. Information till läsaren 

Eftersom kommuner inte fungerar som privata företag och har andra riktlinjer de måste/bör 

följa (http://skl.se/) gäller det att jag försöker att se till detta i litteraturen då de flesta är 

skrivna med företagen i fokus. Jag kommer även att i den utsträckningen det går skriva ut 

kommun istället för företag/organisation/kommun för att undvika onödiga upprepningar. 

Detsamma gäller att jag istället för konsumenter/kunder/medborgarna skriver ut 

medborgare. 

 

1.7. Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning och en presentation med bakgrund till min undersökning 

där jag tar upp viktiga begrepp och sådant som är relevant för studien. Därefter kommer 

teoridelen som tar upp litteratur som har betydelse för det resultatet och analysen. Teorin 

presenteras och förklaras först och sammanfattas med varför den är relevant för att 

användas till den här undersökningen. Sedan följer metoddelen som beskriver hur jag har 

gått tillväga för att få fram mina resultat samt varför jag valde just dessa metoder och vad de 

har för reliabilitet och validitet. Efter det kommer delen där jag har samlat ihop och 

sammanfattat resultaten som jag har samlat in och därefter kommer själva analysen 

teorierna återkommer. Avslutningsvis kommer mina slutsatser kring resultaten och analysen 

att presenteras samt mina egna förslag på vad som är möjligt att forska vidare på. 

 

1.8. Begrepp och definitioner 

1.8.1. Sociala medier 

”Sociala medier – kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 

med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud” - Nationalencyklopedin, augusti 2009 

(Carlsson 2009). 

http://skl.se/
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Den nya teknologin gör det möjligt för oss att skapa nya kontaktnät och att kunna 

kommunicera med varandra på ett helt nytt sätt (Carlsson 2009:8). 

 

1.8.2. Webb 2.0 

Uppkom som ett begrepp år 2004 av Tim O´Reilly och var då ett utryck för hur webben skulle 

se ut några år fram i tiden, där vi nu är idag. Det kallas även för den sociala webben och är 

precis som det låter, möjlighet att vara social och interaktiv på internet och även att varje 

enskild person ska, i vis mån, kunna vara med och påverka de olika webbsidorna med 

information och påverka innehållet och så vidare (Carlsson 2009:8). 

 

1.8.3. Twitter 

Grundades år 2006 (NE) och är ett den mest välkända och etablerade microbloggen som 

finns på internet idag (Ström 2010). Twitter har en begränsning där högst 140 tecken i varje 

tweet är möjligt (NE), där av begreppet microblogg. 

 

1.8.4. Ord om Twitter värda att känna till i alfabetisk ordning 

Direct message  -Som en tweet fast man skickar det privat till någon. Får inte heller 

överskrida 140 tecken. 

 

Follower – Alla de som följer ens egen Twitter. 

 

Following –De man följer på Twitter. 

 

Hashtag – När man taggar ett speciellt ord som man tycker har betydelse för tweeten. 

Genom att klicka på hashtaggen får man upp vad andra har skrivit om liknande ord eller 

ämne. Man taggar ett ord genom att sätta ett ”#” framför. Till exempel #KirunaKommun. 

 

Mention – Att man nämner någon i en tweet. Det gör man genom att använda sig av ett ”@” 

innan Twitter-namnet. Till exempel @Karlsdtadskommun. 

 

Profile – Alla med ett twitterkonto har en egen profilsida. Där får man översikt över vilka 

man följer/vilka som följer en själv, läsa alla sina tidigare tweets samt skriva en infotext om 
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en själv. 

 

Retweet – Alla tweets kan bli ”återtwittrade” vilket betyder att om man vill dela med sig av 

någon annans tweet så trycker man på Retweet och just den tweeten dyker upp i alla ens 

followers tidslinjer samt ens egen. 

Timeline – Tidslinjen där alla tweets från de som man följer på Twitter dyker upp i 

kronologisk ordning. 

 

Trending topics – En lista på ord och hashtags som folk i världen twittar mest om för 

tillfället. 

 

Tweet – Namnet för Twitter-inläggen. Får högst innehålla 140 tecken. 

 

1.9. Kunskapsöversikt 

Information om sådant som är förekommande i min uppsats och bra att känna till 

 

1.9.1. Marknadsföring 

Idag är det minst lika viktigt för en kommun att tänka på marknadsföring som för vilket 

annat företag som helst. Detta beror på att marknadsföringens betydelse de senaste åren 

har ökat inom alla området, både när det kommer till när ett företag ska introducera en ny 

produkt eller om en kommun vill stärka sitt eget varumärke för att kunna konkurrera med 

övriga kommuner i Sverige (Magnusson & Forssblad 2009:17). Det är dock enklare att kunna 

tillgodose ett företags marknadsföring eftersom det finns så pass mycket forskning, teorier 

och filosofier kring det eftersom produktfilosofi, försäljningsfilosofi och marknadsfilosofi, och 

kommuner som sagt inte kan marknadsföra sig på exakt samma sätt även om konvergensen 

håller på att luckra upp dessa gränser (Jenkins 2006) (Magnusson & Forssblad 2009).  

 

När det kommer till marknadsföring är det också ett antal lagar och regler man måste 

förhålla sig till som gäller för både företag och kommuner. Detta påverkar förstås den 

svenska marknadsföringen. Marknadsföringslagen går i alla fall i korta drag ut på att 

reklamen inte ska vara vilseledande och följa den såkallade marknadsföringsseden. Bryter 

man mot någon av lagarna (lagarna finns att läsa om på http://konsumentverket.se/) blir 

http://konsumentverket.se/
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företaget eller kommunen i fråga skyldiga att betala ett visst belopp som varierar på vad 

ärendet gäller (Magnusson & Forssblad 2009). Kommunerna har även börjat att allt mer 

framställa sig själva som en stor etableringsplats och visar allt mer intressen för olika företag. 

Eftersom de flesta kommuner numera driver någon sorts aktiv näringslivsprojekt eller 

liknande, och till det värderar de alla bra arbetstillfällen, blir det en viktig del av just den 

verksamheten (Magnusson & Forssblad 2009:35). Det har dessutom blivit vanligare för 

kommuner att marknadsföra sig själva i olika stora regioner (ibid). Ett exempel på det är att 

kommunerna Linköping och Norrköping tillsamman har gått ihop och kallar sig som Den 

Fjärde Storstadsregionen där de bland annat marknadsför sig med att de har det bästa läget i 

Sverige samt att ”har många av storstadens fördelar, men saknar dess nackdelar” 

(http://www.fjarde.se/). 

 

1.9.2. Marknadsföring i webb 2.0 

För att förstå webb 2.0 i marknadsföringen måste vi först förstå vad webb 2.0 syftar på. Just 

begreppet webb 2.0 uppkom 2004 och enligt Tim O´Reilly så finns det tre punkter som gör 

att en sådan hemsida skiljer sig från de övriga: 

 

- Användaren ska själv kunna vara med för att bidra till sajtens innehåll 

- Användaren ska kunna ha kontroll över sin information 

- Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar 

(Berggren-Bergius et. al, 2010:35) 

 

Det skulle med andra ord kunna sammanfattas som en webbsida där man har stor frihet och 

stora valmöjligheter att vara med och vara interaktiv, till exempel på Twitter och andra 

sociala medier. Enligt Tuten (2008) så refererar sociala medier till alla online communities 

som är deltagaranvändliga, går att konversera på samt är flytande. Dessa tre punkter gör att 

medlemmarna eller deltagarna själva kan producera, publicera, kontrollera och vara kritiska 

mot innehållet på sidan och dessutom interagera med övriga på sidan (Tuten 2008:20). Som 

Henry Jenkins påpekar kan detta ses som en typ av konvergens, dvs. att producent- och 

konsumentrollen smälter samman (Jenkins 2006). 

Vi är inne i en tid då PR blir allt viktigare. Brown talar om att Webb 2.0 har bidragit till detta 

och att PR hela tiden går igenom förändringar för att kunna passa in i den i samhället (Brown 

http://www.fjarde.se/
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2009:85). Att marknadsföra sig via internet är något som idag är så pass naturligt för både 

företag och kommuner idag att det har blivit en självklarhet (Magnusson & Forssblad 

2009:185). Sättet de marknadsför sig på har ändrats drastiskt de senaste åren vilket som 

syns tydligast på just internet (Tuten 2008:1). För att verkligen förstå sig på marknadsföring 

som begrepp är det lämpligt att ha koll på vad som kännetecknar begreppet reklam. Reklam 

brukar vanligtvis ses som ett enkelriktat säljfrämjande kommunikationsmedel och passar in i 

alla olika mediekanaler (Tuten 2008:2).  Dock har detta ändrats sedan internet kom in i 

bilden och då speciellt när webb 2.0 slog igenom som uttryck. Reklamen som finns online har 

gjort att konsumenterna på internet i många fall kan delta på ett helt annat sätt i till exempel 

en reklamkampanj, som att konversera med företag/kommunen/andra människor och 

möjlighet till delad kontroll. Den passiva konsumtionen av reklam på internet existerar i 

princip inte längre (Tuten 2008:3). I boken Sociala Medier – Gratis marknadsföring och 

opinionsbildning (2010) använder sig Ström av ordet immateriella vilket han förklarar som 

det man inte kan ta på men ändå använda sig av, främst inom medievärlden, vilket kan vara 

ett meddelande eller ett spel som man kan skicka och dela ut i resten av världen via internet 

på ett ögonblick. Olika budskap och reklam kan därför spridas delvis gratis eller helt 

kostnadsfritt vilket såklart skapar ett drömläge för alla som arbetar med marknadsföring och 

opinionsbildning. De flesta verktyg som man kan ha användning för när man ska 

marknadsföra på internet, så som text, ljud och bild, är helt och hållet immateriella (Ström 

2010:10).  

 

För att lyckas med marknadsföringen, speciellt på internet, gäller det att enligt Magnusson 

och Forssblad försöka arbeta ihop både den interna och externa kommunikationen eftersom 

det gäller att kunna skapa en bra dialog och ha djupare kontakt och förståelse med olika 

grupper som finns på internet (2009:185). Det finns också sju olika punkter som beskriver 

vad datorn i stort har för användningsområden och hur dessa punkter kan passa in i 

marknadsföringen, dessa är (ibid): 

 

1. Information 

2. Kommunikation 

3. Informationslagring och IT-hantering 

4. Produktion 
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5. Administration  

6. Distribution 

7. Betalning 

 

Sett ur en kommuns perspektiv passar även dessa punkter in i hur de kan marknadsföra sig 

själva och sitt eget varumärke. Dialog, som är ett av mina centrala begrepp i den här 

uppsatsen, inkommer under punkten kommunikation. Magnusson och Forssblad förklarar 

just den punkten som företags och kommuners möjlighet till att kunna ta kontakt med 

medborgarna, exempelvis genom att svara på frågor på Twitter, och på så sätt skapa en 

relationsmarknadsföring med dem. Detta är nu viktigare än någonsin och det pointeras 

dessutom hur pass viktigt det är att kommunen i fråga verkligen avsätter tid för detta så att 

diskussionen kan hållas till liv då det är ett effektivt sätt för att på så sätt göra sig intressanta 

för allmänheten. Detta är det nya då man har insett att det för många upplevs som 

påfrestande och påträngande om man får alldeles för mycket information, till exempel via 

mail, och kommunen upplevs mer tillgänglig om man istället alltid, eller oftast, finns att nå i 

den digitala världen (Magnusson & Forssblad 2009). 

 

De som blir framgångsrikast genom marknadsföring är också de som tänker till innan de gör 

slag i saken med en specifik marknadsföring, det vill säga att de inser det viktiga i att sätta 

upp långsiktiga strategier som också är mottagliga för nya trender eftersom allt utvecklas 

och ändras i ett sådant pass hög hastighet (Magnusson & Forssblad 2009:18). En kommun 

kan alltså på många sätt starta upp ett kostnadsfritt medium, som Twitter, och genom detta 

medium dela med sig av andra viktiga länkar som exempelvis skulle kunna gynna deras 

varumärke. Ström (2010) betonar dock att även om olika medier på internet är gratis så är 

de inte gratis om man räknar till de extra kostnaderna som tillkommer. Om en kommun 

måste anställa en person som sköter de sociala medierna även om de externa kostnaderna 

oftast kan undvikas (ibid). Det är dessutom viktigt att inse det faktum att det inte bara 

hjälper att finnas på internet för att marknadsföringen ska bli lyckad, det gäller att tala om 

för medborgarna att man är tillgänglig på de arenorna som man har valt att finnas på 

(Magnusson & Forssblad 2009:253). 
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1.9.3.  Vad är en kommun? 

För att mitt syfte med min undersökning ska bli klart och tydligt kommer här ett 

förtydligande om hur en kommun fungerar i Sverige. Vad det egentligen innebär att vara en 

kommun och hur bedriver de sin verksamhet? 

 

Kommunens verksamhet och uppgift går kort ut på att vara en förlängd arm åt staten. En 

kommun tillhör den såkallade offentliga sektorn och kan betraktas både som en statlig och 

en självstyrande organisation 

(http://www.svet.lu.se/Joluschema/DMUkommunforelasning.pdf). Kommunerna har stor 

betydelse både för vårt vardagliga liv och för den svenska politiken. En kommun kan 

beskrivas med hjälp av följande tre kriterier: 

 

”-De är territoriellt avgränsade enheter för lokal självstyrelse 

- De är offentlighetsrättsliga juridiska personer och kan såldes bland annat ingå avtal och äga 

fast och lös egendom 

- De har obligatoriskt medlemskap 

- De har offentligrättsliga befogenheter, t.ex. beskattningsrätt och avgiftsmakt. De har också 

viss förordningsmakt, t.ex. trafikregler” 

(Montin 2004:32) 

 

I Sverige finns det 290 kommuner som alla är självstyrande men som trots detta har ett antal 

regler som de måste följa och rätta sig efter. Dessa regler är bestämda utav riksdagen och 

det är regler som ständigt ses efter, både av riksdagen och övriga statliga myndigheter. 

Därmed görs det regelbundna kontroller utav kommunerna så att man med säkerhet vet att 

kommunernas verksamheter fungerar som de ska (Montin 2004:32-33). 

 

Idag finns inga regler som säger att en kommun måste ha ett visst antal invånare eller ha en 

viss  geografisk storlek för att få vara just en kommun.  Detta var något som diskuterades 

under 1950- och 1960-talet där det bland annat talades om att ingen kommun borde ha 

mindre än 8000 invånare för att kunna sköta sin verksamhet och kunna följa de mål och 

regler som statens politiker hade satt upp. Idag finns det dock kommuner som inte uppfyller 

dessa önskekrav och så många som hälften av kommunerna i Sverige har mindre än 16 000 

http://www.svet.lu.se/Joluschema/DMUkommunforelasning.pdf
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invånare (Montin 2004:33). Själva kommunindelningens syfte var att allt i kommunen skulle 

kunna gå så bra som möjligt utan att behöva be om för mycket pengar och hjälp från staten, 

som att kunna driva bra skolor och sjukhus så att välfärdspolitiken skulle kunna gå runt 

(Montin 2004:36). Förr, när det i Sverige till mesta del enbart fanns småkommuner, skötes 

de flesta beslut av förtroendevalda och det var ovanligt med anställda tjänstemän. Idag är 

det snarare tvärtom (ibid).  

 

1.9.4. Kommunens ekonomi 

Ekonomin i en kommun är någon som på många sätt skiljer sig från ett vanligt företag då 

företagen mer är ute efter vinst och kommunerna får in sina intäkter från:  

 

- Skatteintäkter – 65% 

- Statsbidrag och utjämningsbidrag - 14% 

- Avgifter – 8% 

- Försäljning av verksamhet – 3% 

- Specialdestinerade statsbidrag – 3% 

- Övrigt – 7% 

(Svenska kommunförbundets hemsida 2001) (Montin 2004:34) 

 

Dessa punkter, samt reglerna som de har blivit tilldelade av staten, avgör alltså vad de kan 

och inte kan göra eftersom skatteintäkterna, som är den största intäkten som en kommun 

kan få in, främst måste gå till olika sorters välfärd som vård och utbildning (Montin 2004:34). 

Det innebär alltså att en kommun, till skillnad från ett privat företag, inte kan lägga pengar 

på vad som helst. Till exempel marknadsföring. 

 

Kommunen arbetar för sina medborgare och är samtidigt väldigt beroende utav dem 

gällande ekonomin. Beroende på folkmängden och i vilka olika åldersgrupper som finns i 

kommunen avgör hur mycket kommunen får i sin kommunala budget, vilket betyder att 

budgeten är demografiskt betingad, alltså hur mycket pengar de kan lägga på sina respektive 

skolar, äldreboenden och så vidare (Montin 2004:35). Kommuner är överlag förknippade 

med dålig ekonomi men vad som egentligen menas med dålig ekonomi inom en kommun är 

något tvetydligt. I en studie så menar Rombach (1997) att en god ekonomi till exempel kan 
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vara en kommun som har låg skatt och låga skulder samt en kommun med hög skatt och 

mycket väl utbyggd service inom olika områden. Han nämner dock att en kommun som har 

jämvikt i ekonomin där både inkomsterna och utgifterna tar ut varandra har en stor 

betydelse i om en kommun har en god ekonomi eller inte (Rombach 1997:32). Eftersom 

många kommuner då och då får göra diverse nedskärningar på grund av dålig ekonomi har 

de det svårt att genomgå olika förändringsprocesser på samma sätt som privata företag 

(Rombach 1997). Att utveckla något samtidigt som man måste göra sig beredd på 

nedskärningar är helt enkelt inte det ultimata (ibid). 

 

1.9.5. Kommunens organisation 

Hur en kommun styrs exakt kan variera men alla måste ha en kommunfullmäktige med en 

kommunstyrelse som fungerar som en samlingsregering och vars uppgift är att sköta det 

politiska och ansvara för diverse nämnder inom kommunen (Montin 2004:39). De olika 

nämnderna kan till exempel vara byggnämnder, socialnämnder och utbildningsnämnder 

(ibid). 

 

1.9.6. Styrning och kontroll 

Det är många olika element som en kommun måste ha koll på för att kunna styra kommunen 

och ha kontroll på allt runtomkring. Enligt Montin är det fem olika syrningsinstrument som 

är extra viktiga: 

 

- De lagar och förordningar som riksdagen och regeringen sätter upp och som kommun 

måste hålla sig till. 

- Statliga myndigheters föreskrifter innebär att myndigheterna inte längre har samma makt 

eller styrning över kommunerna längre men det finns ändå föreskrifter och råd som 

kommunen bör hålla sig inom. 

- Statsbidrag och utjämning är helt enkelt de bidragen från staten som kommunen får röra 

sig med. 

- Samhällsplaneringen är inte lika strikta längre men planeringen är ändå viktig för att 

kommunen ska fungera på bästa sätt. Viktigt är till exempel att planera ekonomi och 

verksamhetsplaner. 

- Laglighetsprövning innebär att ett kommunalt beslut måste följa lagen precis som vilket 
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beslut som helst och kommunmedlemmar kan därför överklaga ett beslut och kan gå så 

långt som till regeringsrätten. 

(Montin 2004:42-44) 
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2. Teori 

2.1. Val av litteratur 

Med tanke på att det är kommuner och inte företag som jag undersöker så har jag fått tänka 

till en extra gång innan jag hämtat information från olika källor då majoriteten av litteraturen 

mer riktar sig åt privata företag och övriga organisationer som inte marknadsför sig själva på 

samma sätt som kommunerna. Kommunerna har som sagt ett visst ansvar gentemot sina 

medborgare, som att ansvara för samhällsservicen (http://skl.se/). Det mest grundläggande 

angående marknadsföring och hur man kan skapa dialog passar dock in både på kommuner 

och företag i största allmänhet.   

 

Huvudteorin i min uppsats kommer konvergenskulturen att vara, och jag kommer då att 

främst använda mig utav Henry Jenkins tankar och speciellt hans bok Convergence Culture – 

Where old and new media collide (2006). Att använda mig utav konvergenskulturen kändes 

som en självklarhet då jag behövde en teori som kan beskriva hur de nya medierna bidrar 

och påverkar vårt moderna samhälle. Kommuner förknippas ofta med något gammaldags 

och försöker att anpassa sig in i den nya marknadsföringen och kommunikationen precis som 

alla andra företag och organisationer. Det är dock något som inte är det lättaste för 

kommunerna då de i visa avseenden inte kan, eller bör, marknadsföra sig eller kommunicera 

med sina medborgare på samma sätt som ett företag gör för att nå ut till sina kunder 

(Rombach 1997). Kommunerna måste framförallt förstå hur medierna hela tiden ändras för 

att kunna utnyttja den nya teknologin på bästa och mest effektiva sätt (Jenkins 2006). Här 

nämner han också uttrycket ”the medium is the message” som myntades utav Marshall 

McLuhan eftersom han i ett sådant tidigt skedde insåg hur viktig den teknologiska 

utvecklingen var för framtidens samhälle (McLuhan 1964). 

 

Andra viktiga teorier som jag använder mig utav i denna uppsats är Public Relations (PR) och 

Relationsmarknadsföring, vilket kommer till användning i analysdelen för att få en bild om 

hur kommunerna kan stärka sitt varumärke samt hur de genom sociala medier kan bygga 

upp en stark och långvarig relation med sina medborgare.  
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2.2. Konvergenskulturen 

Idag kan man lugnt säga att vi befinner oss i en värld där vi lever i och genom medierna 

(Deuze 2007:233). Gränserna mellan vad man får göra och inte göra inom marknadsföring 

för en kommun suddas allt mer ut och det brukar ofta talas om den Marknadslika 

kommunen, vilket betyder att den allt mer börjar likna en ”riktig” organisation (Rombach 

1997) vilket konvergenskulturen har varit med och bidragit till. 

Konvergenskulturen handlar till stor del om den kulturella processen som samhället 

genomgår idag i och med att den teknologiska utvecklingen hela tiden expanderar (Jenkins 

2006:3). 

 

I Convergence Culture – Where old and new media collide berättar Jenkins (2006) att, precis 

som titeln säger, att gamla och nya medier kolliderar. Konvergensen är något som uppstår 

när flera olika medieplattformer samarbetar med varandra vilket betyder att de konvergerar 

med varandra. Vad som händer då är att även konsumenterna och medborgarna har 

möjlighet att själva bli skapare och medskapare av materialet och innehållet.  Det bidrar 

också till att i princip vem som helst kan söka efter vilken information som helst på internet 

och där av kan få kontakt med människor över hela världen. Det innebär till stor del att 

medborgarna själva kan vara med och påverka hur de vill att det nya mediesystemet ska se 

ut och fungera (Jenkins 2006:3). 

 

Det är teknologin och webb 2.0 som gör detta möjligt då i princip vem som helst kan skapa 

sitt eget material och på sätt bli medskapare av ett visst innehåll. Jenkins själv menar att den 

kända teorin om hur det behövs en sändare och en mottagare för att till exempel få fram ett 

budskap eller ett meddelande knappt existerar idag eftersom man numera kan vara både 

och samtidigt (ibid). Den klassiska kommunikationsteorin brukar ses som en 

envägskommunikation som består utav just en sändare och en mottagare (Harrison 2000:34) 

och det är det som Jenkins anser att konvergensen har hjälpt till att sudda ut (Jenkins 2008). 

Grunig och Hunt kom 1984 ut med några teoretiska modeller, främst inom PR, som utgick 

från olika kommunikationsmodeller som kan förklara hur kommunerna kan hantera det 

offentliga, i det här fallet medborgarna, och hur de genom detta kan skapa kommunicera 

med dem. Detta kan delas in i tvåvägs asymmetriska och tvåvägs symmetriska grupper 

(Guadino et. al. 1989). I det här fallet ses därför medborgarna mer som medproducenter och 
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kommunerna har inte längre samma dominans över sitt eget material (Jenkins & Deuze 

2008:1). Detta bidrar även till att kommunerna kan få en mer direkt kontakt med sina 

medborgare genom till exempel sociala medier, som Twitter, eftersom att konvergensen gör 

det möjligt för medborgarna att skapa interaktivitet vilket i sin tur förhoppningsvis leder till 

att de återkommer till samma sociala medium och fortsätter ha kontakt med kommunen i 

fråga där. Medborgarna kan själva lära sig att använda medieinnehållet utan att behöva 

besitta den sortens kunskap från början utan kan oftast lära sig detta själva samt ”leka fram” 

hur de kan interagera med både kommunen och övriga medborgare (Jenkins 2006:18). 

Vetskapen av att deltagarna vet att de kan vara med och påverka på internet gör således att 

de vill vara med och påverka själva internetkulturen (ibid). Även kulturen i dagens samhälle 

vittnar för oss medborgare hur det är möjligt att producera och uppleva kulturen på internet 

(Deuze 2008:45). Folk i allmänhet idag gillar att, både individuellt och kollektivt, uttrycka sig 

genom olika medier och genom att de gör detta så uttrycker de sig genom kulturen. 

Konvergenskulturen har möjliggjort att varje individ har genom detta utvecklat en process 

där det betonas att de kan vara med och interagera relativt fritt på internet (Jenkins & Deuze 

2008:1). Detta innebär inte nödvändigtvis att medborgaren vill eller har som syfte eller 

mening med att vara med och producera en del utav kulturen utan blir en del utav den vare 

sig man vill eller inte (Deuze 2007).  Jenkins och Deuze talar även om de såkallade personliga 

medierna , som har varit ett uttryck inom medier, egentligen borde bytas ut mot uttrycket 

socialiserade medier. På grund av att internet ofta betraktas från ett demokratiskt 

perspektiv är det möjligt för medborgarna att lägga fram diverse argument och likväl kunna 

lyssna till andras åsikter. Det blir på så sätt ett verktyg för människor att kunna utbyta 

information med varandra och lära sig att se på världen ifrån nya perspektiv (Jenkins & 

Deuze 2008:2). Det kommunerna, och övriga företag, måste tänka på i dessa tider är att de 

måste ha kunskap hur de ska kunna påskynda medieflödet på de kanalerna de befinner sig 

på av flera anledningar: 

 

1. Chansen till att öka intäkter  

2. Bredda sig på marknaden och  

3. Vinna medborgarnas lojalitet och få dem att interagera  

(Jenkins & Deuze 2008:2) 
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Även användarna måste tänka på hur de kan bete sig när de till exempel befinner sig på en 

kommuns twitterkanal, som hur de på bästa sätt kan vara med och kontrollera innehållet 

samt förstå sig på medietekniken för att bli då delaktiga som möjligt i twitterflödet (ibid).   

 

Övergången från de mer traditionella medierna till de nya medierna är idag en djupgående 

och långvarig process som fortfarande är igång (Jenkins & Deuce 2008:1) och vi, både 

kommunerna och medborgarna, har sakta men säkert fått anpassa oss efter detta. 

Konvergensen är en process som enligt Jenkins drivs av både organisationerna och 

konsumenterna där till exempel en kommun kan utöka och påskynda sitt medieinnehåll över 

olika kanaler för att nå ut med sina syften. Konvergensen har ända sedan början på 1990-

talet använts som ett ord på utvecklingen av den digitala teknologin vilket då främst 

innefattar alla sorters interaktion på internet. Vanligtvis via text men även andra faktorer 

som nummer, bilder och ljud. Allt som är eller på något sätt kan anpassas till att bli 

interaktivt (Briggs & Burke 2002:267). Det som är centralt med de sociala medierna, inte 

minst Twitter, och konvergenskulturen är att den öppna dialogen på internet uppmuntras. 

Deltagarna att dessutom söka nya uppgifter genom att koppla samman olika mediekanaler. 

Konvergensen är också något som uppstår när folk interagerar med andra, till exempel på 

olika sociala medier(Jenkins 2006:3). Jenkins påstår att konvergensen i första hand inte 

handlar om den teknologsiska utvecklingen utan mer bör uppfattas som en kulturell process 

(ibid).  

 

2.2.1. Uppluckrade gränser  

Konvergensen är som sagt inte enbart en teknologiskprocess utan också en process som har 

hjälpt till att luckra upp gränserna mellan att kunna producera och att konsumera media. Det 

innebär att man som deltagare på internet har friheten att själv kunna välja att vara antingen 

passiv eller aktiv åskådare av mediekulturen (Deuze 2007:74). Kunskapen om hur deltagarna 

på internet kan vara med och påverka är något som oftast successivt växer fram ju mer de 

testar sig fram på till exempel de sociala medierna, som att på olika sätt vara med och 

interagera med andra deltagare vilket på en naturlig väg 

leder dem till att få en vid kontroll över medieflödet (Deuze 2007). Konvergenskulturen har 

sett till att det har blivit allt mer accepterat att medborgarna har en roll som medieskapare 

på internet vilket till stor del har påverkat och förändrat synen på marknadsföring (ibid). 
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Marknadsföringen har allt mer utvecklas till att bli så pass interaktiv i den mån det är möjligt, 

ofta med hjälp utav interaktiv media, där ofta de sociala medierna är med på ett eller annat 

sätt. Detta gör att medborgarna kan delta och vara interaktiva i en reklamkampanj vilket gör 

att både producenterna och konsumenterna kan samarbeta i symbios (ibid). Enligt Deuze är 

det dock viktigt att uppmärksamma att konvergenskulturen inte enbart uppluckrar 

gränserna mellan producenterna och konsumenterna utan att det även gäller gränsen 

mellan de professionella användarna och amatörerna. Amatörerna i det här fallet innebär en 

sådan som interagerar genom internet på olika sätt på sin fritid med inte jobbar med det, 

med andra ord en vanlig konsument (Deuze 2007). Det hindrar dock inte amatörerna från att 

driva sin verksamhet på många olika sätt vilket kan innebär allt från dataprogrammering till 

att vara med och producera olika kulturella produktioner (ibid). Det är fortfarande så att de 

som i störts utsträckning kan vara med och påverka de olika medierna är de som jobbar 

inom olika företag och organisationer även om gränserna suddas ut allt mer hela tiden 

(Jenkins 2006). Den främsta orsaken till att gränserna blir allt mer otydliga och obefintliga är 

just att den teknologiska utvecklingen har breddat sig så pass mycket i samhället att det hela 

tiden utvecklas. Privatpersoner kan där av lätt använda sig utav de medier som finns på 

internet och då speciellt de sociala medierna som har slagit igenom ordentligt de senaste 

åren. Dessutom har den yngre generationen växt upp med den nya teknologiska 

utvecklingen, så även om de som inte växte upp med det på samma sätt tycker att 

konvergensen är en del av vardagliga liv så är det inget i jämförelse med de som alltid har 

haft med sig det.  

 

2.2.2. Interaktivitet eller deltagande? 

Jenkins (2008) menar att det är viktigt att veta skillnaden mellan interaktivitet och dialog 

som egentligen har helt två olika meningar. Interaktivitet syftar mer till olika 

kommunikationsteknologier som gör det möjligt för oss att till exempel byta TV-kanal eller 

spela olika TV-spel.  (Jenkins 2008:137). Det betyder med andra ord att det är samma princip 

när det kommer till att utforska internet då vi genom interaktivitet kan besöka precis de 

webbsidorna som vi vill och därefter välja att gå med i och delta i olika sociala medier eller 

forum. Deltagandet däremot är mer format av kulturen och dess sociala förändringar och 

riktlinjer. Det var när datorn på riktigt slog igenom som deltagandet också på riktigt blev ett 

allmänt begrepp. Till en början när det inte fanns så mycket olika interaktiva medieinnehåll 
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på datorn och internet så var det relativt enkelt för till exempel ett företag att hålla 

någorlunda koll på vad vi som konsumenter har för medievanor och hur de utnyttjar olika 

medieinnehållen (ibid).  

 

2.3. Marshall McLuhan och hans tankar 

McLuhan ses som en stor förebild för de flesta medieforskare då han redan så tidigt som 

1964 kunde ana om hur framtiden skulle påverkas av den teknologiska utvecklingen gällande 

hur konsumenterna skulle komma att bli medproducenter utav olika medieinnehåll (Deuze 

2007:77). McLuhan är speciellt känd för begreppet The Medium is the Message med vilket 

han förklarar med att innehållet i ett medium är ett annat medium (McLuhan 1964). 

Människan påverkas i allra högsta grad av de teknologiska förändringarna i samhället vilket 

genomsyrar allt och då speciellt meddelandet som finns med i mediet (ibid). Han förklarar 

det även med följande exempel: 

 

The railway did not introduce movement or transportation or wheel or road into human society, but it 

accelerated and enlarged the scale of previous human functions, creating totally new kinds of cities and new 

kinds of work and leisure. This happened whether the railway functioned in a tropical or a northern 

environment and is quite independent of the freight or content of the railway medium. The airplane, on the 

other hand, by accelerating the rate of transportation, tends to dissolve the railway form of city, politics, and 

association, quite independently of what the airplane is used for (McLuhan 1964:2).  

 

Medierna är även enligt McLuhan en förlängning av människan vilket han förklarar med att 

den nya teknologin har möjlighet att till exempel kunna förlänga våra budskap så att vi kan 

nå ut med dem långt utanför våra egna gränser (ibid). Detta kallade McLuhan The Global 

Village, vilket innebär att den teknologiska utvecklingen bidrar till att världen tar en ny 

skepnad och framstår som en enda stor global by (McLuhan 1964) (Scannel 2007:135). 

Enligt McLuhan skulle den här byn på ett symboliskt sätt representera hur det sociala livet 

skulle se ut om tekniken förde oss alla tillsammans där kommunikationen skulle utspela sig 

i realtid. Det kan jämföras med hur internet och de sociala medierna har fört oss närmare 

varandra på ett globalt plan idag där vi har möjlighet att kunna prata med vem som helst, 

var som helst. Detta är naturligtvis något som påverkas oss människor på ett helt nytt sätt 

och känslan av att vi liver tätt inpå varandra blir uppenbar (McLuhan 1964). 
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2.4. Public Relations 

Public Relations, eller PR som det förkortas, är precis som det låter en relation med 

publiken (Harrison 2000:1), och kan beskrivas som det arbetet ett företag eller kommun 

gör och går igenom för att omvärlden ska uppfatta dem på ett visst sätt (Magnusson & 

Forssblad 2009:267). Problematiken är dock att det finns så många olika definitioner av PR. 

Redan 1976 fanns det över 472 olika definitioner över vad PR är, och även om många 

påminner om varandra så kan de också skilja sig åt på många punkter (Harrison 2000:3). 

Det har lett till att man i visa fall kan dra sig för att använda PR som begrepp. En kritik mot 

PR är att de teoretiker som har forskat inom just PR har lånat och tagit inspiration från olika 

social- och kommunikationsteorier och det är väldigt få som har gjort nya teorier kring PR. 

Teorier överlag grundas förstås av att man lånar från andra teorier men Grunig påstår att 

teorin om PR inte kan avancera om de inte bygger originalteorier som bara lånar visa bitar 

från de övriga teorierna (Grunig 1989:17).  

 

PR är ett begrepp som har missbrukats mycket. Till exempel så har det använts en hel del 

som en liknelse till publicitet och olika medierelationer. Det har på så sätt lett till att många 

inom branschen hellre kallat det för information än PR (Bryntesson et. al 2002:12). Det blir 

problematiskt eftersom de som informerar inom exempelvis en kommun faktiskt inte bara 

vill informera utan även vill bygga relationer med medborgarna för att på så sätt skapa en 

bra dialog och kommunikation med dem (ibid). PR är något som oftast går att påverka men 

det är desto svårare att styra det. Det gäller helt enkelt att medarbetarna, i det här fallet på 

en kommen, uppför sig väl och uppträder korrekt dygnet runt eftersom man så lätt 

förknippas med sitt arbete oavsett situation.  Med andra ord så betyder det att PR är något 

som kan förfölja medarbetarna dygnet runt och kan i bästa fall kan fungera som 

gratisreklam för kommunen (Magnusson & Forssblad 2009:267). 

 

 Att en kommun använder sig utav PR blir speciellt viktigt utifrån den aspekten att de 

arbetar för sina medborgare och då även värnar om förskola, skola, socialtjänst och 

äldrevård (http://skl.se/) och då gäller det ju att kommunen verkligen har ett förtroende 

hos sina medborgare så att kommunen ska fungera för alla. Vare sig man vill eller inte som 

medborgare i en kommun så har man någon slags relation med kommunen man bor i vilket 

också kan vara en relation som beroende från dag till dag kan vara både bra och dålig. 

http://skl.se/
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Harrison jämför de relationerna med relationerna som man kan ha för folk i sin närhet, som 

familj, släkt, vänner, tandläkaren och chefen, visa av dessa förhållanden är bra, visa måste 

man vårda och jobba på och visa bara finns där i ens liv vare sig man vill eller inte (Harrison 

2000:1). Eftersom samhället idag präglas av hastiga förändringar, som snabba skitningar i 

teknologin och globaliseringen blir det hela tiden viktigare för organisationer i allmänhet 

att bygga på sina relationer med deras intressenter och då speciellt att kommunicera med 

dem för att få information som kan berätta för dem vad de vill och vad de har för syften 

och beteenden (Ihlen & van Ruker 2009:1). 

 

2.4.1. Publiken, medborgarna 

Ordet i public i Public Relations kan förvirra utifrån vilken form den har i själva betydelsen. 

Enligt Harrison så betyder det att publiken är en grupp med människor och att grupperna 

varierar sig utifrån vad man är för slags deltagare. Olika grupper inom en organisations 

kommunikation skulle till exempel kunna vara allt från de anställda till medborgarna 

(Harrison 2000:4). Varje organisation, och även kommuner, har dock grupper som de 

värdesätter högre vilket med andra ord blir den grupp men människor som är viktigast för 

verksamheten ifråga. För en kommun är medborgarna den viktigaste gruppen och det är då 

viktigt för dem att ha en kontakt med medborgarna och det är just det som är det 

viktigaste inom PR. I och med att internet har brett ut sig så mycket så finns idag väldigt 

många av kommunens medborgare där vilket gör att kommunerna tjänar mycket på att 

också finnas där. Dessutom är internet en plats där all information kan spridas och leva 

vidare långt efter att en dialog eller ett samtal har avslutats vilket kommunerna bör ha i 

åtanke även om de trots detta i stor utsträckning uppmuntras att ha sin kommunikation 

med medborgarna där för att få så bra feedback tillbaka som möjligt. Det viktigaste är bara 

att själva samtalet eller dialogen förs på ett sådant sätt att det inte är något som slår 

tillbaka på kommunen på ett negativt sätt vid ett senare tillfälle (Brown 2009:159) vilket 

även det är en oerhört viktig punkt inom god PR. 

Att använda Twitter för att skapa god PR för kommunen är med andra ord fullt möjligt då 

de till exempel kan välja att dela med sig utav 1.) Artiklar och nyheter 2.)Event och 

seminarier 3.)Annonser (Magnusson & Forssblad 2009:268). Kommunerna bör såklart även 

tänka på vad exakt de publicerar och delar ut för information eftersom de vill framställa sig 

på ett sådant positivt sätt som möjligt (ibid).  



28 

 

2.5. Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring, kanske mer känt som Relationship Marketing, har likt PR 

beskrivits på olika sätt av olika teoretiker och forskare. Christopher, Payne & Ballantyne 

beskriver dock att Relationsmarknadsföring ska innehålla dessa element: 

 

- Relationen med medborgarna ska ligga i fokus när det gäller marknadsföringen 

- Att både kunna behålla och locka medborgare med ekonomiska medel 

- Behovet av intern marknadsföring för att kunna nå extern marknadsföring 

- Att kunna nå olika marknadsområden och inte bara medborgarnas marknader 

- Kvalitet, kundservice och marknadsföringen måste vara nära integrerat med varandra 

- Alla traditionella bitar med marknadsföringen måste täckas in för att upprätthålla 

relationerna 

- Marknadsföringen bör betraktas ur ett tvärfunktionellt sammanhang 

(Christopher et. al. 2002:4) 

 

Dessa punkter är viktigast för relationsmarknadsföringen idag och skiljer sig på många sätt 

emot hur det såg ut när relationsmarknadsföring slog igenom som begrepp på 1960- och 

1970-talet (Christopher et. al. 2002). På 1950-talet utgick ramarna mer utifrån att på olika 

sätt manipulera och utnyttja marknaden på diverse sätt för att nå önskad efterfråga 

(Christopher et. al. 2002:3). Efter det fokuserade man mer på att fånga tillväxten av 

marknadsföringen så tidigt som möjligt och på hur stor själva volymen av marknaden var. 

Med tiden utvecklades detta till att de som gjorde marknadsföringen började allt mer att 

inse att det marknadsföringen gynnades av att skapa långvariga, varaktiga och lönsamma 

relationer med medborgarna och Relationsmarknadsföringen var ett faktum (Christopher 

et. al. 2002). Idag ser det mer ut som på punkterna ovan (ibid). Det som mest skiljer 

marknadsföringen nu förtiden emot vad den tidigare var är att det har insett och 

accepterat hur pass viktigt det är skapa relationer med medborgarna om de vill nå 

långsiktig framgång (Christopher et. al. 2002:5). 

 

 

2.5.1. Konkurrens 

Peppers & Rogers skriver i boken Handbok i Relationsmarknadsföring (1997) om de nya 
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konkurrensreglerna som har tillkommit i och med att relationsmarknadsföring har blivit allt 

viktigare. Kommuner kan ha användning av konkurrensen på så sätt att de vill ha kvar sina 

medborgare i kommunen samt få folk att vilja flytta till kommunen. Genom att den nya 

teknologin har sett till att vi lever i en interaktiv tidålder så finns det många olika sätt för 

att lyckas i själva konkurrensen gentemot andra kommuner: 

 

1. Information om kunden. Genom att ha medborgarna samlade i diverse dataregister kan 

de lätt ha koll på dem och ärenden kan genom detta gå väldigt fort vilket bidrar till 

effektivitet, som ofta uppskattas av medborgaren. 

 

2. Interaktiv dialog. Medborgarna kan enkelt nå och ta kontakt med kommunen genom 

interaktiva medier, som Twitter. 

 

3. Massanpassning. Tekniken gör det möjligt att kunna distribuera, till exempel, tjänster 

och information snabbt ut till alla medborgarna vilket både är praktiska och sparar in en hel 

del pengar. 

(Peppers & Rogers:1997:28-29). 

 

2.6. Sammanfattning 

Som jag tidigare nämnde finns idag väldigt många grupper med människor samlade på de 

sociala medierna och inte minst Twitter. Detta gör det möjligt för medborgarna att 

interagera med både varandra och med kommunen, vilket också gäller för kommunerna 

(Jenkins 2006). För att binda ihop mina teorier går det att dra slutsatsen att 

konvergenskulturen har gjort det möjligt för alla, vare sig det är en kommun, ett företag 

eller en privatperson, att interagera och delta fritt i och med att gränserna mellan 

producenterna och konsumenterna hela tiden blir allt mer uppluckrade. Utifrån detta har 

de sociala medierna tillkommit som har gjort det ännu lättare för oss att interagera. Att de 

sociala medierna är öppna för alla bidrar då till att kommuner och företag vill vara där 

medborgarna och kunderna är för att både få veta vad de tycker och tänker samt 

marknadsföra sig själva, både gällande varumärken och produkter. Även om de sociala 

medierna utspelar sig på internet är marknadsföringen i princip densamma bara det att 

kommunen nu kan utnyttja sådant som förr inte var självklart, som att få medborgaren att 
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frivilligt vilja delta i olika dialoger, ställa frågor och ta del av informationen som skickas ut 

via twitterflödet. Det är precis lika viktigt för en kommun att framställa sig på ett bra sätt 

för att uppnå god PR ute på internet i som det är ute i verkliga livet för att få så bra 

genomslag som möjligt. 
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3. Metod 

3.1. Metodval 

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag att använda mig av 

två olika metoder i den här uppsatsen. Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att 

hjälpa mig att få fram information om vilka svenska kommuner som använder sig av Twitter 

samt hur aktiva de är med antalet tweets per vecka. Den kvalitativa samtalsintervjun 

kommer att få fram vad sex utvalda kommuner anser att de har för syfte med deras egna 

twitterkanal samt hur de gör för att marknadsföra sig själva och hur de når ut till 

medborgarna. Min förhoppning är att dessa två metoder kommer att komplettera varandra 

på ett bra sätt och kunna vara en fungerande triangulering, som är en kombination av olika 

metoder (Ekström & Larsson 2000:69). Triangulering anser jag är nödvändigt i min uppsats 

eftersom det gör att validiteten kan stärkas genom att svagheterna i varje metod 

kompenserar och kompletterar varandra (Östbye et. al. 2002:122). 

 

3.2. Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen kan lätt förväxlas eller förknippas med den kvantitativa 

textanalysen vilket är begripligt då deras tillvägagångssätt påminner en del om varandra. 

Innehållsanalysen riktar sig dock mer åt mediebudskapet på ett systematiskt och objektivt 

sätt medan textanalysen främst gör kvalitativa analyser av ett specifict mediebudskap 

(Östbye  et. al. 2002:213). Innehållsanalysen passar mig då bättre eftersom jag inte 

behöver gå så djupt in på hur just kommunernas egna twittersidor fungerar utan jag kan 

huvudsakligen fokusera på vilka kommuner som faktiskt använder sig av Twitter. Istället går 

jag djupare in på deras budskap under den andra metoddelen (läs: 3.3 Kvalitativ intervju). 

 

Datainsamlingen kommer att ge mig information om hur många av Sveriges kommuner 

som använder sig av Twitter och genom att ta en titt på hur många tweets de har 

publicerat under en vecka även få en bild av hur aktiva de är på sina twittersidor. 

 

Den här metoden passar även mig och min uppsats bra pågrund av att det är en metod 

som lämpar sig för när man har ett större material som ska analyseras (Ekström & Larsson 

2000:111). Eftersom jag har gått igenom Sveriges alla 290 kommuner så kändes det som en 



32 

 

självklar metod att använda. 

 

Att istället välja att intervjua alla kommunerna eller samla in resultatet via en enkät är 

något som inte skulle kunna gå för sig i mitt fall då tiden helt enkelt inte räckte till för en 

sådan omfattande metoddel. För att kunna dra generella slutsatser gällde det för mig att gå 

tillväga på ett så systematiskt och formaliserat sätt som möjligt (Ekström & Larsson 

2000:111). Det bidrog även till att det var möjligt för mig att kunna jämföra de olika 

kommunerna sinsemellan för att till exempel snabbt få en översiktsbild om hur de olika 

trenderna ser ut och så vidare. Skillnaden mellan den kvantitativa innehållsanalysens 

variabler och en enkäts/intervjus frågor är det dock inte så stor när det kommer till att 

undersöka ett större urval, bara det att variablerna mer fungerar som standardiserade 

frågor som lämpar sig till innehållet i stort och passar därför in på allt innehåll (Ekström & 

Larsson:111). 

 

3.2.1. Kritik mot metoden 

När det kommer till kritiken som finns för den kvantitativa innehållsanalysen så är det ändå 

något som passar min uppsats. Kritiken säger nämligen att det är en metod som inte 

studerar de mer underliggande betydelserna i texten utan mer fokuserar på textens 

betydelse och dess yta (Östbye et. al. 2002:64) vilket som sagt inte är min mening med 

metoden. Länge har det även diskuteras kring huruvida metoden förenklar det material 

som man analyserar vilket också bidrar till att helhetsperspektivet lätt hamnar i skymundan 

eller inte kommer med alls (Ekström & Larsson 2000:113). 

 

3.2.2. Viktiga metodfrågor 

Genom att förklara några grundläggande begrepp inom den kvantitativa innehållsanalysen 

så blir det lättare att förstå metoden i sig och kritiken som den har fått behöver inte längre 

kännas lika befogad. I boken Metoder och kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson 

2000) finns ett bra citat som sammanfattar begreppen på ett bra sätt; 

 

”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll” (Berelson 1952) 
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1. Att hela tiden se på den kvantitativa innehållsanalysen på ett objektivt sätt är också 

något som är specifikt med just den här metoden. Med det menas alltså att det är viktigt 

att forskaren, i det här fallet jag, ska hålla mina egna värderingar, åsikter och egenheter ska 

hållas utanför själva undersökningen, och då speciellt när det kommer till bearbetningen av 

det slutgiltiga materialet (Östbye et. al. 2002:213). Östbye förklarar det med att andra 

forskare, eller egentligen vem som helst, ska kunna gå igenom materialet i efterhand och 

kunna komma fram till samma resultat som man själv gjorde med hjälp av kodschemat. En 

objektiv syn på hela metoden kommer då bland annat medföra och bidra till att hela 

uppsatsen blir så korrekt och, just det, så objektiv som möjligt vilket dessutom gör att de 

båda metoderna jag genomför kan på ett så naturligt sätt som möjligt gå hand i hand och 

lyfta fram varandras styrkor och skapa en tydlig triangulering (Östbye et. al. 2002:122). 

 

2. För att analysens tillvägagångssätt ska vara så klart och tydligt som möjligt är systematik 

en förutsättning, som dessutom är en förutsättning för objektivitet. Det innebär bland 

annat att det som man anser är relativt för undersökningen i ett tidigt skede måste kunna 

mätas i efterhand så att det inte faller bort medan undersökningen pågår eller är avslutad. 

För att kunna förutse den ungefärliga omfattningen på förhand gäller det att 

urvalskriterierna är tydliga (Ekström & Larsson 2000:114). Utifrån detta har jag valt att 

tidigt i metoddelen skriva ut vad jag vill få ut av min undersökning och sedan diskutera om 

det gick som jag tänkt. 

 

3. Kvantitet står för att det i analysschemat, variablerna, ska kunna beskrivas på ett 

kvantitativt sätt. Utifrån detta kan sedan frekvensen och själva omfånget förhoppningsvis 

fastställa väl relevant statistik för min undersökning (Ekström & Larsson 2000:114). 

 

4. För att se till att innehållet i analysen ska vara tydligt och begränsat och undvika att 

andra ska tolka undersökningen på ett annat sätt eller leta efter dolda budskap är 

manifestet viktigt. Det ser helt enkelt till att enbart det som är relevant för undersökningen 

ska gå att läsas ut från texten. För att detta ska vara möjligt får jag se till att tänka på att 

variablerna och anvisningarna tillsammans ska vara så klart och tydligt som möjligt för att 

kunna säga vad som gäller. Utomstående ska inte behöva tolka innehållet som jag har tagit 

fram (Ekström & Larsson 2000:114). 
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3.2.3. Genomförande 

Det finns redan en tabell på SKL:s hemsida (http://skl.se/) över vilka kommunen som 

twittrar, men eftersom den var ett antal månader gammal skulle det mycket väl kunna ha 

tillkommit eller försvunnit kommuner som twittrar under den perioden. Att göra en egen 

undersökning kring detta var nödvändigt för att min undersökning skulle kunna bli så 

korrekt som möjligt. 

 

Jag har använt mig utav ett kodschema där jag i olika spalter radade upp alla kommuner i 

bokstavordning samt gjorde kolumner för om de twittrade eller inte och fyllt i hur många 

tweets de har publicerat på en vecka. 

 

För att resultatet skulle bli så korrekt som möjligt genomförde jag innehållsanalysen under 

en och samma dag för att inte riskera att det skulle tillkomma eller försvinna kommuner 

under genomförandets gång, närmare bestämt den 27 april. För att få fram hur mycket en 

kommun twittrade på en vecka valde jag en vanlig vecka, utan röda dagar, och gick bakåt i 

twitterflödet för att då kunna räkna ut hur många tweets det hade blivit under perioden 

11-17 April. 

 

För att ta reda på vilka svenska kommuner som använder sig utav Twitter använde jag mig 

utav Twitters sökfunktion. För det mesta fick jag fram kommunens twittersida genom att 

enbart söka på kommunens namn, till exempel ”Boden”, men fick jag inget resultat på det 

så sökte jag även på ”Boden kommun” för att försäkra mig om att kommunen i fråga fanns 

på Twitter eller ej. Jag var även tvungen att försäkra mig om att twitterkontona jag fick upp 

var kommunens officiella sidor. I de flesta fallen var det något som klart och tydligt 

framgick i infotexten. Fanns det ingen sådan information fick jag istället dra mina slutsatser 

från vilka som var ”similar to” kommunen, där till exempel andra kommuner kom upp som 

alternativ i sidomenyn, eller att de följde/blev följda av övriga kommuner och statliga 

myndigheter. Jag tittade över hur aktiva de var, vilket framkommer i den kvantitativa 

innehållsanalysen, samt gjorde en överblick om vilket sorts information som de publicerat. 

Utifrån det här tillvägagångssättet är jag säker på att jag fick med vilka kommuner som 

twittrar respektive inte twittrar. 

 

http://skl.se/
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3.2.4. Urval 

Jag har valt att även ha med såkallade passiva twitterkonton i min tabell. Med passiva 

menar jag en kommun som har skapat en twitterkonto men inte använt den något alls eller 

varit inaktiv under en längre period. Dessa kommuner som inte twittrat något alls finns 

med i min tabell med ett streck (-) och de som har varit inaktiva under en längre period har 

en nolla (0)  i spalten över hur aktiva kommunerna är på Twitter. 

 

3.2.5. Generalisering 

Generalisering går ut på att försöker förstå en helhet eller ett sammanhang genom att dra 

slutsatser från den data som man samlar in med sin undersökning och ska finnas med i 

kvantitativa studier (Östbye et. al. 2002:235). Det som samlas in med hjälp av den 

kvantitativa metoden ska alltså kunna säga vad till exempel en större population tycker om 

något specifikt eller i alla fall att det insamlade materialet kommer så nära verkligheten 

som möjligt (Ekström & Larsson 2000:16). I mitt fall har jag undersökt alla Sveriges 

kommuner och samlat ihop data om vilka som använder och vilka som inte använder 

Twitter. Det betyder alltså att jag redan har rört totalpopulationen och har därför inget att 

generalisera med. 

 

3.3. Kvalitativ samtalsintervju 

Den här metoden är huvudmetoden i min uppsats och kommer att hjälpa mig med att få en 

mer ingående uppfattning om vad kommunerna jag intervjuar har för syfte med Twitter 

som kommunikationskanal och då även om de vill inbjuda till dialog med sina medborgare 

eller enbart använda Twitter som informationskanal, både för att informera och för att 

marknadsföra sig själva. Enligt Östbye m.fl. (2002:99) är den kvalitativa intervjun en bra 

metod när man vill undersöka varför diverse mediebudskap är som de är och blir som de 

blir, vilket då passar min uppsats perfekt eftersom det är den mest centrala 

frågeställningen som jag har. Även Ekström och Larsson pointerar att det i första hand är 

ämnet som väljer vilken metod man ska använda sig av i en undersökning och när det gäller 

kvalitativ intervju främst handlar om när man ska undersöka olika fenomen som innehåller 

sådana ämnen som vid första anblicken kan verka vara aningens komplicerade och om man 

vet att det ryms variationer och avvikelser i ämnet (Ekström &Larsson 2000:50). 
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Jag har följt Larssons faser gällande intervjustudier under arbetet med den här studien 

(Ekström &Larsson 2000:53).  

 

3.3.1. Tematisering 

Det viktigaste och första steget innan jag började med att intervjua kommunerna var att 

komma fram till ett klar och tydligt syfte med min uppsats vilket även innefattar 

uppsatsens ämne och problematisering. Detta för att jag skulle kunna förklara vad 

uppsatsen faktiskt ska handla om (Ekström & Larsson 2000:54). För att detta ska kunna 

vara möjligt säger även Ekström och Larsson att det framförallt gäller att kunna avgränsa 

uppsatsen med hjälp av en eller flera teorier (ibid:54). Först letade jag runt lite bland 

tidigare C-uppsatser och upptäckte snabbt att det inte fanns någon som tidigare hade 

behandlat samma ämne som jag har valt att utforska och kunde såldes inte hitta någon 

inspiration därifrån om vilka tänkbara teorier jag skulle kunna använda mig utav. Jag gick 

därför tillbaka till mitt syfte och frågeställningar för att leta teorier utifrån dem som jag 

tänkte kunde passa in i metoden och kunna följa med hela vägen. Jag kom slutligen fram till 

att min tematisering främst skulle bygga på konvergenskulturen eftersom det bland annat 

förklarar hur gränserna över vilka som kan göra vad på internet allt mer uppluckras vilket 

gör det möjligt för medborgarna att bli medproducenter och kunna interagera med 

kommunerna (Jenkins 2006). Underliggande teorier blev PR och relationsmarknadsföring 

eftersom det är viktigt för kommunerna att ha en relation med sina medborgare, samt 

Marshall McLuhans tankar kring hur mediet är buskapet (McLuhan 1964). 

 

3.3.2. Planering 

Planeringen innebär ett antal olika steg som är nödvändiga att man går igenom för att det 

överhuvudtaget ska kunna gå att genomföra intervjuerna. Det första är att bestämma 

vilken typ av organisation/organisationer som är viktiga att studera för att få fram rätt svar 

som är rättvisa för undersökningen (Ekström & Larsson 2000:55). Här visste jag från början 

att det var olika kommuner jag skulle ta kontakt med eftersom jag behövde svar från dem 

för att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Att intervjua alla Sveriges 

kommuner var något som inte var möjligt och de kommuner som jag har intervjuat kan inte 

på något sätt representera alla kommuner i Sverige. Dock så kan mina intervjuer ge en 

indikation om vilka mål och målsättningar som kan ligga bakom kommunernas 
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twitteranvändande. Min första tanke var att tre kommuner skulle få representera alla 

kommuner, en mindre, en mellanstor samt en stor kommun men efter att ha rådfrågat min 

handledare bestämde jag mig tillslut av att intervjua sex olika kommuner och då tillåta mig 

själv att genomföra några telefonintervjuer på grund av tidsbrist samt att vissa låg på för 

långt avstånd. Jag valde därför att fokusera på den personen i kommunen som har ansvaret 

eller på något sätt är insatt i Twitter, och då oftast kommunens övriga användande av 

sociala medier, på kommunen i fråga.  Det var därför de personerna jag bokade intervju 

med för att få så relevanta och korrekta svar som möjligt. Tillslut intervjuade jag alltså två 

små, två mellanstora och två stora kommuner.  

 

Jag visste också från början att jag ville åka ut till de olika kommunerna och utföra 

intervjuerna på deras vanliga arbetsplatser, allt för att den som blir intervjuad ska känna sig 

så bekväm och ”hemma” som möjligt. Förhoppningsvis kan detta leda till att intervjun till 

och från påminner om ett vanligt samtal vilket gör att svaren inte blir konstlade i samma 

utsträckning som de annars riskerar att bli. Det problematiska med det är dock det faktum 

att det inte får alldeles för likt ett vanligt samtal då den som blir intervjuad kan bli störd 

eftersom denna person antagligen är inställd på en helt vanlig intervju (Ekström & Larsson 

2000:61). Dock så blev det tillslut två telefonintervjuer men jag drog slutsatsen att detta 

ändå var något som ändå fungerade eftersom jag ändå fick bra svar på mina frågor och 

dessutom hade fått bra svar från mina mötesintervjuer redan. Med andra ord tror jag inte 

att telefonintervjuerna har påverkat mitt resultat nämnvärt. 

 

När det gäller frågestrategin valde jag att, utefter vad Lantz (1993) rekommenderar i boken 

Metoder i kommunikationsvetenskap, använda mig av en riktat öppen intervju där jag har 

ett antal frågor färdigställda när jag intervjuar den ansvariga på varje kommunen. Jag kan 

då trots detta ställa följdfrågor samt till vis del diskutera med den intervjuade så länge vi 

håller oss till de ursprungliga frågorna samt ämnet. Jag fick även utifrån min intervjumanual 

försöka se till att den skulle fylla ut intervjutiden men samtidigt inte dra över den. Eftersom 

de jag intervjuade är med om detta på arbetstid gäller det att respektera för att det till 

exempel inte ska uppstå irritation som kan störa och vränga resultatet av intervjun. Östbye 

beskriver en intervjuform som kallas semistrukturerad intervju som också stämmer överens 

med den öppna intervjun och som känns relevant för min undersökning. Det är samma 
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princip som säger att frågorna bör vara fastställda efter ett tema och ska följa en 

intervjumanual men att det ändå är möjligt att komma med följdfrågor (Östbye et. al. 

2002:103). 

 

3.3.3. Urval 

Precis som jag nämnde här ovan så är det den ansvariga för Twitter på varje kommun som 

jag har intervjuat. Min urvalsteknik är ett såkallat typurval vilket innebär att urvalet väljs 

utifrån att man väljer de personer som representerar det typiska som man har tänkt 

undersöka (Ekström &Larsson 2000:57). På grund av både tidsbrist och resursskäl hade jag 

inte möjlighet att åka runt till kommuner i hela Sverige och fick därför göra det urvalet 

efter vad som passade mig och vad som fanns på ett godtagbart avstånd (Ekström & 

Larsson 2000:58).  

 

Kommunerna blev inte slumpvis utvalda utan jag hade visa tankar med mig när just de 

kommunerna blev tillfrågade om en intervju. För det första ville jag att de skulle vara 

utspridda i olika landskap för att undvika att till exempel flera kommuner skulle ha ett nära 

samarbete och influeras för mycket av varandra. Detta var något som jag lyckades med; 

Östergötland, Värmland, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Bohuslän. Önskvärt 

hade kanske varit att landskapen kunde ha varit något mer utsprida i Sverige men jag är 

trots det nöjd med att jag ändå uppnådde någon slags spridning och kunde intervjua olika 

kommuner i olika landskap. 

 

Urvalet grundade sig även på att de sex kommunerna jag kom i kontakt med var av olika 

storlekar. Katrineholm och Avesta representerar de mindre kommunerna då jag fick 

kontakt med Avesta för en telefonintervju och Katrineholm för att jag ofta har vägarna 

förbi. Uddevalla och Karlstad representerar de mellanstora kommunerna och valdes 

eftersom jag bor i Karlstad samt att den ansvariga för Uddevallas twitterkonto bor alldeles i 

närheten. Västerås och Norrköping representerar de stora kommunerna och även här fick 

jag göra en telefonintervju, den här gången med Västerås, och Norrköping träffade jag 

personligen då jag kommer från Norrköping samt har haft praktik på kommunen. 
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3.3.4. Intervjuguide 

Min intervjuguide fanns där som ett stöd för mig under de öppna/semistrukturerade 

intervjuerna. Intervjuguiden innehåll ett antal frågor som var indelade i olika kategorier och 

gjorde att jag under intervjuns gång hade möjlighet att ställa följdfrågor, diskutera kring 

svaret de angivit och göra övriga ändringar under intervjuns gång (Östbye et. al. 2002:103). 

Intervjuguiden finns som bilaga och innehåll dessa områden: 

 

1. Bakgrundsinformation. Jag inledde mina intervjuer med att ställa frågor om deras namn, 

vilken kommun de arbetade på samt befattning inom kommunen. 

 

2. Arbetet med Twitter. Här tog jag reda på vad kommunen hade för mål och syfte med sitt 

arbete på Twitter och varför de väljer att finnas på just Twitter. Här tillkom det även mer 

grundläggande frågor som hur länge de har använt sig utav Twitter och hur aktiva de är/vill 

vara. Eftersom det här området handlar om hur de arbetar med Twitter så tog jag även 

reda på vem eller vilka som har möjlighet/får uppdatera med twitterinlägg samt om de som 

gör det har någon särskild kunskap eller utbildning inom sociala medier. Dessa frågor 

försökte alltså, speciellt angående mål och syfte, ta reda på hur kommunerna tänker kring 

sitt arbete med just Twitter och jag fick utöver detta dra slutsatser kring om dessa mål och 

syften på något sätt har påverkats av konvergenskulturen (Jenkins 2008) och om det 

eventuellt rör relationsmarknadsföring och arbetet med PR. 

 

3. Användandet. Den här kategorin rörde frågor gällande vilka riktlinjer kommunerna 

använde i sitt arbete med Twitter, om de skriver egna eller följer SKL:s riktlinjer angående 

sociala medier. Utöver detta frågade jag om hur kommunerna i allmänhet använder sig 

utav Twitter och speciellt om vilken information de väljer/inte väljer att publicera och 

eftersom det rör information frågade jag även om hur de anser att Twitter fungerar som 

informationskanal för just kommuner. Det var även intressant att ta reda på om 

kommunerna följer eller hämtar inspiration från andra kommuner och organisationer som 

också finns på Twitter och om de har någon speciell tanke med dem som de följer. Även 

här är konvergenskulturen (Jenkins 2008) intressant på så sätt att hur kommunernas 

användande utav Twitter på något sätt hjälper dess medborgare att interagera med dem. 
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4. Dialog. Här ställde jag frågor om dialog som är en av mina mest centrala frågeställningar 

och som hänger ihop med mitt syfte i den här uppsatsen. Jag frågade om hur viktigt 

kommunerna anser att det är att ha en dialog med medborgarna och om de i nuläget har 

en dialog med medborgarna eller ej. Följdfrågor på detta blev hur kommunerna, som 

använde sig utav dialog, gör för att skapa dialog med sina medborgare på Twitter samt hur 

de ser på hur pass viktigt dialogen kommer att vara i framtiden. Dialogen rör egentligen alla 

teorier jag har använt mig utav eftersom en kommun kan använda sig utav dialog för att 

skapa en relation med medborgaren, Relationsmarknadsföring, och hur 

konvergenskulturen (Jenkins 2006) har gjort så att deltagarna på internet kan vara med och 

påverka och hur konvergensen har hjälpt till att sudda ut gränserna mellan professionella 

och amatörer. 

 

5. Marknadsföring. Tanken med dessa frågor var att få ett någorlunda perspektiv hur 

viktigt kommunerna anser att det är att marknadsföra sig själva via sociala medier och hur 

Twitter i stort fungerar/kan fungera som marknadsföringskanal. Jag koncentrerade mig 

dock på att få reda på om kommunerna anser att Twitter är ett fungerande verktyg för att 

framställa kommunens varumärke. Marknadsföring, och speciellt PR, är något som 

automatiskt följer med kommunens Twitter hela tiden och något som de måste ha i åtanke 

och det kommer jag att gå in mer på i resultatdelen. 

 

6. Funktion. Här tog jag upp frågor angående vilken funktion som Twitter uppfyller för 

kommunerna, det vill säga om det finns något på Twitter som inte kan utnyttjas på övriga 

sociala medier och mer traditionella medier som TV, radio och tidningar. 

 

7. Relevans. Frågor om hur viktigt de tycker det är för en kommun att finnas på Twitter 

samt om de tror att det är något som kommer att bli viktigare eller oviktigare i framtiden. 

 

8. Reflektioner. Här ville jag få kommunerna att rannsaka sig själva och ställde därför 

frågor kring om vad de har lärt sig av deras arbete med Twitter och om de ändrat något 

med deras twitteranvändande sedan de började med det.  

 

9. Resultat. Frågor om Twitter har gett kommunerna något resultatet angående dialog och 
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marknadsföring. 

 

10. Övrigt. Helt öppen fråga där de fick tillägga vad de än ville om Twitter i allmänhet. 

 

3.3.5. Genomförande 

Intervjuerna har skett både vid personliga möten och via telefon. Min första tanke var att 

jag enbart skulle genomföra intervjuer under personliga möten med de ansvariga på 

kommunerna vilket också kändes realistiskt eftersom jag från början enbart hade planerat 

att intervjua tre kommuner. Insåg däremot att tre var i det minsta laget och inte tillräckligt 

representativt för min undersökning och valde då att ha med ytterligare tre kommuner och 

hade då två små, två mellanstora och två stora kommuner med i planeringen. Eftersom jag 

dessutom har valt kommuner som är någorlunda utspridda i Sverige så var det därför inte 

möjligt att åka och träffa alla personligen så två intervjuer fick därför tas på telefon. Detta 

var dock något som visade sig fungera minst lika bra och jag kunde få bra och tydliga svar 

på mina frågor trots att vi inte sågs personligen och uppsatsens realitet anser jag inte har 

påverkats nämnvärt av detta på grund av att majoriteten just var intervjuer med personliga 

möten som gav mig bra svar på mina frågor. 

 

3.3.6. Utskrift 

Alla intervjuerna, vare sig de har sköts via personliga möten eller via telefon, har 

transkriberats för att jag på ett så pass enkelt som möjligt ska kunna få ut innehållet från 

själva intervjuerna. Jag har därför mest fokuserat på att få ut innehållet från intervjuerna 

och på så sätt gjort en något förenklad form av transkribering. Genom att göra på detta 

sätt fick jag lättare ut den relevanta information som jag kunde använda mig utav i 

resultatet. Jag anser inte att jag gick miste om något viktigt eller relevant för uppsatsen på 

det här sättet eftersom att till exempel de ”öh”, ”mm” eller långa pauser som jag inte skrev 

med inte har någon påverkan på resultatet och är därför inte relevant för själva 

undersökningen. Jag var även noga med att meddela de som jag intervjuade om att 

samtalen spelades in för att det inte skulle uppstå några oklarheter eller missförstånd.  

Transkriberingen finns att få på begäran. 

3.4. Validitet och reliabilitet  

Validiteten och reliabiliteten avser hur tillförlitlig och korrekt en undersökning är (Ekström 
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& Larsson 2000:73) samt hur väl datan stämmer överens med undersökningen syfte och 

frågeställningar (Östbye et. al. 2002). Validitetens betydelse gäller hur man behandlar 

undersökningen för att få ut den informationen man eftersöker och reliabiliteten står för 

att den data som man samlar in är pålitlig (Östbye et. al. 2002:120). 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens främsta validitet är jag själv undersökte Sveriges alla 

kommuner för att få exakta siffror på hur många av dem som twittrade och inte twittrade. 

Hade jag använt en redan färdigställd lista över twittrande kommuner, till exempel SKL:s, 

hade den varit daterad och många kommuner skulle kunna ha tillkommit/försvunnit från 

Twitter under den perioden (läs: tidigare forskning).  

 

Den kvalitativa intervjun starkaste validitet är att jag fått möjlighet att få kontakt med de 

personerna inom kommunen som har ansvaret för Twitter. Genom att de har besuttit den 

kunskapen och informationen som jag har eftersökt har jag kunnat få svar på mina frågor 

och också fått känslan av att de har förstått vad jag har varit ute efter för information. Jag 

har även kunnat spela in intervjuerna vilket har gjort att jag har kunnat transkribera 

intervjuerna efter avslutat möte. Tack vare transkriberingen får man extra chanser till att 

granska materialet som man har samlat in och framförallt så blir det lättare att tolka 

resultatet (Östbye et. al. 2002:121). Jag anser att de fyra intervjuerna som var renodlade 

samtalsintervjuer gav mig mest validitet och de två telefonintervjuerna sänkte validiteten 

något eftersom jag till exempel inte kunde se kroppsspråket på de som jag pratade med 

över telefon. Detta är något som kan spela roll men jag valde att istället fokusera på 

informationen jag fick ut vilket ändå gav mig svar på mina frågor. Validiteten kan även ha 

sjunkit något när inspelningen under två intervjuer, med Karlstad och Katrineholm, stötte 

på tekniska problem och inte spelade in något alls under de första minuterna. Dock var 

detta något som jag upptäckte båda gångerna under intervjuernas gång vilket gjorde att jag 

kunde be kommunerna att besvara om de/dem frågorna som inte blev inspelade. Båda 

kommunerna ställde upp på detta men eftersom varken jag eller de hade all tid i världen så 

kan de svaren ha blivit något stressade och förkortade. 

Eftersom jag enbart intervjuade sex kommuner är det inte tillräckligt representativt för 

att representera alla Sveriges kommuner men det kan ändå ge en bild över hur svenska 



43 

 

kommuner kan tänka kring sitt användande med Twitter och den tanken har följt med 

mig under arbetets gång. 

 

När det kommer till reliabilitet för den data som jag har samlat in frånkvantitativa 

innehållsanalysen så anser jag att den har hög reliabilitet gällande vilka kommuner som 

twittrar och inte twittrar eftersom detta är något som jag undersökt kommun för 

kommun. Reliabiliteten är dock något svagare gällande hur många tweets som 

kommunerna publicerar per vecka. Detta är som sagt något som kan skilja sig från vecka 

till vecka. Jag anser dock att eftersom jag valde en vecka utan röda dagar och inte märkte 

av att någon av kommunerna under den veckan upplevde till exempel en kris så kan jag 

ändå lita på att resultatet som jag fick ut ändå ger en helt okej bild av verkligheten. 

 

Informationen som jag fick in under intervjuerna med de sex kommunerna så tycker jag 

att de till stor del är hög reliabilitet på dem. Det som drar ner det något är det jag nämnde 

om att tekniken inte alltid fungerade som tänkt men också det faktum att det tar tid att 

komma in ordentligt i intervjuprocessen. Den första intervjun håller således inte lika hög 

kvalité som den sista. Jag har ändå fått svar på mina frågor och tror inte att detta har 

påverkat mitt slutresultat alldeles för mycket. 
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4. Resultat 

4.1. Resultat: Kvantitativ innehållsanalys 

Här kommer jag att presentera resultatet som jag fick ut från min kvantitativa 

innehållsanalys där jag undersökte hur;  

1. Hur många av Sveriges kommuner som använder Twitter 

2. Hur många tweets de twittrande kommunerna publicerar per vecka  

 

4.1.1. Hur många? 

Här kommer ett cirkeldiagram på hur många svenska kommuner som använder sig utav 

Twitter samt hur många som inte gör det. 

 

I dagsläget (27-04-2011) ser statistiken ut på följande sätt: 

 

En första anblick på det här diagrammet säger att det är ganska så många kommuner som 

ännu inte har skapat något twitterkonto men att det är ändå över hundra stycken 

kommuner som har registrerat ett konto på twitter.com. Just den här statistiken säger dock 

inte så mycket mer än så eftersom även kommuner som enbart har registrerat ett konto är 

med på ”ja” i diagrammet. Intressant är även att så pass många som 182 stycken kommuner 

inte har registrerat sig på Twitter. Tabellen över vilka kommun som inte finns på Twitter talar 
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även om att det till stor del är små kommuner som inte har registrerat sig ännu men att det 

ändå finns undantag. Ett exempel är Linköpings kommun som trots att det är en Sveriges 

största kommuner inte finns på Twitter. Detta kan till vis del tala om att kommunens storlek 

inte är avgörande när det gäller att finnas på de sociala medierna då det även finns de små 

kommuner som använder sig av Twitter. 

 

En tabell över vilka kommuner som twittrar och intw twittrar finns som bilaga. 

 

4.1.2. Tweets per vecka 

Det här diagrammet talar om hur aktiva kommunerna är på sina twitterkonton gällande hur 

många tweets de publicerar på en vecka.  

 

Så här såg statistiken ut 27-04-2011; 

 

Ska även här förklara hur de olika kategorierna är uppdelade; 

Mycket – 22 tweets/vecka eller mer 

Mellan – 6-21 tweets/vecka 

Lite – 1-5 tweets/vecka 

Inte alls – 0 tweets/vecka 
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Det mest intressanta med den här statistiken är det faktum att det är väldigt få kommuner 

av de som har skapat twitterkonton, nästan hälften, som använder dem väldigt lite eller inte 

alls. Vad som också är intressant är vilka sorters kommuner som ännu inte kommit igång 

med sina konton då det till stor del rör kommuner som man kan betrakta som mellanstora, 

som till exempel Gotland, Mariestad, Skövde och Falu kommun. De allra minsta 

kommunerna i Sverige tillhörde till störst del de kommunerna som ännu inte registrerat sig 

på twitter.com. Endast sju kommuner twittrar mycket. Jag valde att sätta just 22 

tweets/vecka som gräns då det innebär att en kommun på ett ungefär twittrar tre 

tweets/dag. Kommunerna som håller sig på den nivån är Halmstad, Hässleholm, Norrköping, 

Sandviken, Upplands Väsby, Trelleborg och Västerås. Här finns alltså både kommer som 

betraktas som större och mellanstora. Minst av dessa är Sandviken med 36 916 invånare 

(NE) och störst är Västerås med 137 207 invånare (ibid). 

 

Tabell över kommunernas aktivitet per vecka finns som bilaga. 

 

4.1.3. Kommunerna i min undersökning 

Utifrån tabellen över hur aktiva kommunerna är gällande tweets/vecka så går det att se att 

kommunerna som jag har intervjuat i den kvalitativa undersökningen alla håller sig inom 

kategorin ”mellan” och ”mycket” förutom Avesta som under veckan jag studerade twittrade 

2 gånger, vilket får betraktas som ”lite”. 

 

4.1.4. Kommentarer 

Vad man får ha i åtanke är den vetskapen att antalet tweets/vecka för en kommun självklart 

är något som kan variera från vecka till vecka och beroende på vad som är på gång i 

kommunen. Just den veckan jag kontrollerade kommunernas tweets kunde jag inte 

observera någon kris eller liknande och tror därför att resultatet jag har fått fram ligger rätt 

så nära verkligheten. 

 

4.2. Resultat: Kvalitativ intervju 

Här kommer jag att presentera det som jag kom fram till utifrån mina intervjuer med de sex 

utvalda kommunerna. Resultaten kommer delvis att bli presenterade utifrån visa kategorier 

som finns i min intervjumanual, men jag har till största del skapat rubriker som täcker den 
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relevanta informationen som jag fick in under intervjuerna.  

 

4.2.1. Syfte och mål 

När det gäller kommunernas syften och mål med sitt twitteranvändande kan man se en 

tydlig skillnad mellan de olika kommunerna. Katrineholm, Karlstad och Norrköpings 

kommuner använder Twitter främst för att det är en snabb informationskanal och att de 

genom detta kan på ett lätt, smidigt och snabbt sätt kan sprida information, till exempel i 

kris. Karlstad påstår att Twitter är ett av de främsta medierna för att kunna nå ut till den 

viktiga målgruppen som finns på just Twitter och Katrineholm vill kunna få ut sitt budskap 

och informationen om själva verksamheten på ”ett smakfullt sätt som passar det mediet så”. 

Norrköpings främsta syfte för tillfället är att med hjälp av Twitter få genomslag på nyheterna 

som de publicerar på sin webbsida. Uddevalla, Avesta och Västerås nämner mer om hur 

viktig kommunikationen på Twitter är och hur de genom kommunikation vill kunna nå ut till 

sina medborgare och vara tillgängliga för dem på ett enkelt sätt. Speciellt Uddevalla och 

Västerås talar om hur de genom Twitter vill öka dialogen med medborgarna som de har på 

Twitter. Västerås har även som syfte att kunna använda Twitter till få en uppfattning om vad 

medborgarna har för tankar, åsikter och frågor om kommunen. De vill samtidigt kunna vara 

snabba med att rätta till de felaktiga uppfattningarna om kommunen som kan uppkomma 

samt få en kunskap över vad som är viktigt för just deras medborgare genom att göra 

sökningar på kommunen genom Twitters sökfunktion. 

 

4.2.2. Tid 

Alla kommunerna som jag har intervjuat startade upp sina twitterkonton under 2009-2010. 

Katrineholm säger säg vara de som var först med Twitter av alla Sveriges offentliga 

myndigheter när de startade sitt konto 2009. Det här resultatet kan peka på att 

kommunerna jag har pratat med har under en längre tid haft med sociala medier att göra 

vilket borde betyda att de har varit med och sett hur sociala medier blir en allt viktigare del 

utav samhället. 

 

4.2.3. Kunskap och utbildning 

När det kommer till vad de som ansvarar och skriver tweets på de olika kommunerna har för 

speciella kunskaper eller utbildning kring sociala medier så fanns både likheter och skillnader 
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mellan de undersökta kommunerna. Ett ledord som de flesta kommunerna nämnde på 

något sätt var kommunikation. Norrköping hävdade till exempel att ”det bara krävs en 

kommunikationskunskap” och Uddevallas ansvariga läser ett program inom kommunikation 

på universitetsnivå.  Det kom även fram att några av kommunerna använder sig utav olika 

sorters interutbildningar där de anordnar seminarier eller när någon med stor kunskap inom 

sociala medier på kommunen lär upp de övriga. ”Övning ger färdighet” som Katrineholms 

kommun bland annat uttrycker det. 

 

4.2.4. Arbetsbörda 

Hur många som har tillgång till att uppdatera kommunens enskilda twittersida varierar sig 

men det som alla kommunerna har gemensamt är att ansvaret över Twitter i stort ligger hos 

någon på informationsavdelningen på kommunen. Det vanligaste är dock att det enbart är 

en person som sköter själva twitterflödet och skriver tweets samt svarar på frågor och har 

dialog med medborgarna om kommunerna nu använder sig utav det. Många av 

kommunerna säger även att inloggningsuppgifterna till Twitter finns tillgängliga till fler på 

informationsavdelningen om det till exempel snabbt skulle behövas skicka ut ett 

meddelande snabbt till meddelande eller i egenskap av en kris och den ansvariga inte har 

möjlighet att uppdatera just då. Den enda kommunen som skiljer sig åt de andra är 

Norrköpings kommun vars Twitter sköts av ett RSS-flöde där nyheterna som publicerar på 

deras hemsida automatiskt hamnar på Twitter. Det finns dock personer på deras 

informationsavdelning som har möjlighet att logga in på twittersidan och twittra men det är 

inget som de ännu har utnyttjat.  På Katrineholms kommun så satsar man dessutom mer på 

att personer inom kommunen, som kommunchefen och informationschefen, ska twittra och 

de personliga kontona sköts då enbart av de personerna. 

 

4.2.5. Riktlinjer 

SKL, Sveriges Kommun och Landsting, har satt upp riktlinjer som kommuner, landsting och 

regioner får använda sig utav. Detta är dock inga tvång från SKL:s sida utan mer förslag hur 

kommunerna kan jobba med de sociala medierna. De riktlinjerna som kommunerna till 

största del har gemensamt är bland annat att det ska finnas en person på kommunen som 

ansvarar för de sociala medierna, sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras, en 

samlingsplats för sociala medier ska finnas på kommunens webbsida och att man får skilja på 
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arbets- och privatlivet när man twittrar. Alla kommunerna jag har intervjuat medger att de 

på något sätt använder sig utav SKL:s riktlinjer med att de blandar dessa med övriga riktlinjer 

samt sådana som de själva har skrivit. Övriga organisationers riktlinjer som kommer upp är 

EU:s och Datainspektionens. Man kan kort och gott sammanfatta det med att kommunerna 

har tagit fasta på de riktlinjer från SKL som de tycker passar deras verksamhet och sedan 

tagit in övriga bitar som de har användning för. Katrineholm berättar om hur SKL först 

tittade på deras riktlinjer eftersom de var den första offentliga myndigheten som började 

twittra. SKL:s riktlinjer finns på http://skl.se/. 

 

4.2.6. Twitter vs. Övriga sociala medier 

Några av kommunerna som jag har intervjuat finns inte på de övriga sociala medierna, som 

till exempel Facebook och YouTube, men alla kommunerna kunde trots detta svara på vad 

de tycker att Twitter har för styrkor och svagheter jämfört med dessa sociala medier då det 

finns en anledning till att de har valt att finnas på just Twitter. Flera av kommunerna nämner 

att det framförallt är enkelheten, snabbheten och direktheten som gör Twitter så 

användbart . Det kommer även upp att det är positivt att Twitter är så pass öppet medan 

Facebook är stängt för de som inte är medlemmar. Återkommande var även hur Twitter på 

ett effektivt sätt kan jobba med kriskommunikation inom kommunerna. Uddevalla förklarar 

det bland annat med att det är Twitters öppenhet som bidrar till att kriskommunikationen 

fungerar så bra just där. Det kan förklaras med att vem som helst, även de som inte har 

något eget twitterkonto, kan gå in på twitter.com och där göra sökningar i Twitters 

sökfunktion samt se över vad som är Trending Topic i Sverige. Sökfunktionen gör det alltså 

möjligt att få fram alla tweets som nämner kommunens namn och skulle kommunen i fråga 

vara Trending Topic är chansen att något stort är på gång i kommunen väldigt stor. Enligt 

Katrineholm så når information om en kris snabbare ut på Twitter än på Facebook eftersom 

flödet är så pass aktuellt och därav snabbare sprids ut till allmänheten. Facebook var det 

sociala mediet som kommunerna mest jämförde med Twitter vilket känns logiskt utifrån 

vetskapen om att Facebook har mest användare världen över vilket också innebär att de 

flesta medborgarna finns där. Norrköpings representant säger dock att han personligen 

hellre ser att man kommunicerar via Twitter än exempelvis Facebook, speciellt om viktiga 

personer inom kommunen ska twittra och är ute på språng då Twitters mobilanpassade 

funktioner kan komma väl till hands. Karlstad nämner att de ofta försöker lyfta över dialogen 

http://skl.se/
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på Twitter till Facebook också eftersom de inte vill missa den något större målgruppen som 

finns där och därför vill de trycka på att det är viktigt att ha interaktion mellan de olika 

kanalerna och att finnas på alla sociala medierna. 

 

4.2.7. Twitter vs. Traditionella medier 

Katrineholm, Västerås och Uddevalla tar upp begränsningarna som finns med Twitter 

gällande de 140 tecknen som man måste hålla sig till. Det gör det omöjligt att kunna lägga 

upp ett helt pressmeddelande i en tweet. Enligt Katrineholm kräver Twitter dialog och 

uppför man inte någon som helst dialog så försvinner syftet på ett sätt. Det finns dock en 

möjlighet till att kunna länka till pressmeddelandet genom Twitter vilket flera kommuner 

nämner även om fördjupningen på själva kanalen är svår att få till. Avesta tar upp den 

negativa aspekten och menar att det är svårt att ha kontroll över materialet på Twitter då 

det lätt kan spridas vidare och hamna i sammanhang där det inte var tänkt från början. 

Norrköping anser dock att det är positivt att man som kommun på ett sätt äger kanalen än 

på ett annat sätt än traditionellmedia vilket gör att det har möjlighet att bli mer personligt 

och tilltalande. Uddevalla pointerar även att det är ett ungt medium som fortfarande kan 

utvecklas på olika sätt för att passa in i mer sammanhang. Twitter sägs dock vara ett utmärkt 

komplement till TV, Radio och tidningar och ska heller inte ersätta det helt och hållet. 

 

4.2.8. Varför? 

Resultaten om varför kommunerna har valt att använda sig utav Twitter visade sig i många 

fall grunda sig i att de ville prova de olika sociala medierna som fanns och helt enkelt ville 

veta hur det fungerade och om det kunde fungera alls. Karlstad valde att satsa på de tre 

största kanalerna (Facebook, YouTube och Twitter) men har valt att inte lägga de största 

resurserna på Twitter utan satsar mer på Facebook. Avesta ville mer få en uppfattning om 

hur de kunde använda de olika kanalerna och valde sedan att hålla fast vid Twitter. 

Uddevalla ville också använda sig utav Twitter och valde Twitter på grund av att det 

uppfattades öppet, enkelt och ett bra komplement till Facebook. Norrköping såg Twitter 

som ett experiment för om det kunde hjälpa dem att få ett större genomslag på nyheterna 

på webben eftersom deras Twitter som sagt för närvarande sköts via RSS. Katrineholm och 

Västerås var dock tydliga redan från början att de ville att Twitter skulle få igång 

medborgardialogen samt kunna utnyttja den snabba kommunikation. Kommunerna medger 
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också att de följer och försöker ha koll på vad övriga kommuner och myndigheter i Sverige 

twittrar om. Både för att hämta inspiration och för att se vilken sorts information de väljer 

att gå ut med. 

 

4.2.9. Dialog och kommunikation? 

I stort tycker alla kommunerna att ha en dialog och kunna kommunicera med medborgarna 

via Twitter och övriga sociala medier är mycket viktigt och alla tillämpar det på något sätt 

idag förutom Norrköpings kommun. De själva påstår att detta beror på att de inte har satsat 

på det hittills utan mer fokuserat på att få ut information via twitterkanalen. De har dock 

börjat se över hur de skulle kunna kommunicera med medborgarna över sociala medier i 

stort och de ännu inte har resurserna till att kunna genomföra det på ett bra sätt. Enligt 

Norrköping så är det lätt att skapa ett twitterkonto och börja posta tweets, men att kunna 

räkna ut vad kommunen tjänar på det är desto svårare. De vill kunna se tydliga resultat på 

vad de kan erbjuda för ökad service med Twitter och säger att en förutsättning för detta är 

att de måste ha tid och rätt resurser för att kunna hålla igång ett aktivit twitterkonto. I övrigt 

är de andra kommunernas åsikter väldigt lika på det sättet att de alla anser att det är viktigt 

med dialog på Twitter eftersom en del av deras medborgare finns där. Dialogen skapar de 

genom att både svara på tweets som riktar sig direkt till dem, svarar på sådant relevant som 

rör kommunen i fråga genom göra sökningar i Twitters sökfunktion. Ställer någon en fråga så 

ska den få svar på den inom de närmsta timmarna. Katrineholm satsar även de på dialog 

men på ett litet annorlunda sätt gentemot de övriga kommunerna. Deras officiella 

twitterkonto för kommunen används främst för informationen medan de sköter dialogen 

från visa av de anställdas twitterkonton. Till exempel twittrar kommunchefen mycket och 

håller efter vad som skrivs om Katrineholm. Detta är ett val som Katrineholm har gjort då de 

anser att det inte är naturligt för en medborgare att ha en dialog med ett kommunhus, utan 

att det behövs en riktig person som man kan knyta en mer realistisk kontakt med för att 

dialogen ska fungera på bästa sätt. De anser även att de genom att ha dialigen på Twitter 

lättare kan nå de yngre målgrupperna som till stor del finns och socialiserar där. Det kommer 

även fram att kommunerna anser att dialogen är viktigt utifrån de aspekterna att de kan få 

en möjlig uppfattning om vad medborgarna har för åsikter, vad kommunen kan förbättra och 

kunna utöka servicen när frågor ramlar in. Karlstad satsar mer på Facebook och flyttar över 

dialoger från Twitter till Facebook. 
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4.2.10. Information? 

Angående hur kommunerna anser att Twitter fungerar som informationskanal så skiljer det 

sig åt en del. Det är egentligen bara Uddevalla som tycker att Twitter fungerar väldigt bra 

som informationskanal då de andra tycker ”helt okej” eller ”sådär”. Uddevalla uppskattar i 

alla fall att det är ett starkt medium där man tvingas att utrycka sig kort och kärnfullt vilket 

gör att informationen blir tydlig. Det enda de är lite missnöjda med för tillfället är att deras 

genomslag inte är så jättestort men att de planerar att jobba på mer under den närmsta 

tiden. De övriga kommunerna nämner bland annat att Twitter är en något för smal kanal 

eftersom det ännu inte finns jättemånga användare, att 140 tecken är i minsta laget för att 

nå ut med ett buskap, att det finns bättre informationskanaler. Norrköping menar dock att 

Twitter ger väldigt mycket tillbaka som informationskanal utöver den lilla tiden de lägger ner 

på det, vilket de kan se med antalet klick de får på hemsidan och så vidare. Västerås väljer 

att lita på att det finns ett stort värde i att använda Twitter som informationskanal eftersom 

det som kommunen lägger upp lätt kan spridas vidare av andra. Fungerar det på ett bra sätt 

är Twitter en väldigt effektiv informationskanal. Katrineholm som använder sin officiella 

twitterkonto som renodlad informationskanal säger ” används kanske inte som den borde 

användas, den används mest som en inriktad informationskanal, alltså en överföring av 

traditionella informationskanaler”. Med detta menar de att information är den densamma 

som publiceras på deras webbsida vilket de inte tycker är det ultimata egentligen. De säger 

ändå att det fungerar som syfte i att ha en informationskanal även om det på grund av detta 

inte ger så mycket dialog med medborgarna. 

 

4.2.11. Vad för information? 

Kommunerna är överens om vilken sorts information de brukar publicera på Twitter. Oftast 

blir det övergripande nyheter som vad som händer eller är på gång i kommunen samt 

länkningar till blogginlägg, pressmeddelanden och övriga nyheter. På frågan om 

kommunerna använder eller kan tänka sig att använda Twitter när en kris uppstår så var de 

alla positivt inställda till detta. Karlstads kommun ville dock pointera att det inte går att 

starta upp en twitterkanal samtidigt som en kris uppstår utan det gäller att vara väl förbered 

på att det värsta kan inträffa och att ha en plan över hur man ska hantera medierna i diverse 

kriser. Uddevalla kommenterar information om kriser med att ”då är jag snabb att förmedla 

det vidare, jag ser mig själv som en viktig länk i kriskommunikationen eftersom sociala 
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medier är väldigt snabba”. 

 

4.2.12. Marknadsföring? 

För att få en någorlunda inblick hur marknadsföringen inom kommunerna fungerar frågade 

jag både om det och hur de ser på att marknadsföra kommunens varumärke via Twitter. 

Även här gick kommunernas tankar och åsikter något isär. Uddevalla forsätter att nämna att 

kommunikationen inom mediet är det viktigaste och att de därför har sett till att varumärket 

är inbyggt i själva kommunikationen. Det förklarar de med att genom att vara där 

medborgarna är och där av vara uppdaterad på de nya medierna så kommunicerar man ut 

till allmänheten att man är en nytänkande kommun. Eftersom de anser att man behöver en 

större grupp som följer en på Twitter så kan det bli problematiskt att få genomslag innan 

man når ut till tillräckligt många men att det å andra sidan kan vara oerhört kraftfullt om 

man får möjligheten att använda det på rätt sätt och kan då fungera bra som 

marknadsföringskanal. Karlstad nämner också att det är viktigt att finnas på de olika sociala 

medierna för att kunna sprida kommunens varumärke. Twitter är då en del i deras portfölj 

av kanaler som de väljer att använda sig utav när de vill marknadsföra sitt varumärke och att 

de tack vare det kan nå viktiga målgrupper. Västerås är inne på samma spår när de säger att 

de genom att vara tillgängliga för medborgarna på Twitter och verkligen visa att de vill skapa 

dialog och bryr sig om vad medborgarna har att säga så bidrar det automatiskt att de 

marknadsför sig själva. Katrineholm har den synen att de tack vare Twitter mer marknadsför 

sig till de utanför kommungränserna än just medborgarna i Katrineholm. Detta med 

anledning att det först och främst inte är lika många utav Katrineholmsborna som twittrar 

utan till största del befinner sig på övriga medier, som Facebook, och att Twitter inte är 

något hinder till att nå utanför de geografiska gränserna. Snarare tvärtom. Norrköping är 

mer osäkra på vad marknadsföringen på Twitter kan ge eftersom de ännu inte har följt upp 

vilket genomslag det har gett. De säger dock att Twitter är ett verktyg för dem precis som 

alla andra kanaler när det gäller att framställa kommunens varumärke. Avesta håller i princip 

med föregående talare om att de skapar varumärket samtidigt som de kommunicerar men 

tycker ändå att Twitter är en ganska låg marknadsföringskanal i stort. 

 

4.2.13. Hur viktigt? 

När jag frågar hur pass viktigt det är för en kommun att finnas på Twitter idag så är det 
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speciellt en viktig aspekt som blir återkommande; att det är viktigt att finnas på de arenorna 

där medborgarna finns. Västerås sammanfattar det med att kommunerna har ett uppdrag 

att vara tillgängliga för medborgarna och även ge övriga människor som är intresserad utav 

kommunen den informationen de vill ha eller behöver. Twitter kan enligt dem hjälpa till att 

bevaka vad medborgarna och de utifrån säger om kommunen och kan de fånga upp den 

informationen och göra något av det så kan de tjäna på det i egenskap av relationsbyggande.  

Katrineholm anser detsamma och tycker att det borde vara lagkrav på att kommunerna finns 

på samma arenor som medborgarna då de har en serviceskyldighet att finnas till för 

medborgarna. De tycker dock inte att de har en skyldighet att finnas just på Twitter eftersom 

en relativt liten majoritet av deras medborgare befinner sig där. Skulle det vara något som 

utökades inom kommunen skulle de se det mer på det sättet, även om de har valt den 

kanalen ändå och utnyttjar den frekvent. Norrköping är lite inne på samma spår när de 

nämner att Twitter kan vara nödvändigt om man har någon nytta för det och på något sätt 

kan utöka servicen med hjälp av kanalen.  När det kommer till om Twitter kan bli viktigare 

eller mer betydande i framtiden så svarar kommunerna att det antingen kommer att bli en 

självklarhet för kommunerna eller helt tvärtom. Tvärtom på så sätt att tekniken hela tiden 

fortsätter att utvecklas och att det lika gärna kan komma ett nytt medium som ersätter 

Twitter lika gärna som det kan komma att expandera. 

 

4.2.14. Lärdomar 

Kommunerna har under sin tid med Twitter fått olika sorters lärdomar vilket var intressant 

att se. Uddevalla är väl medvetna om att de är en liten kommun men har ändå insett att de 

trots detta har sin plats på Twitter och ser att medborgarna och övrigt folk som finns på 

Twitter uppskattar att de finns till på just den plattformen. Flera av kommunerna håller med 

om att de har märkt att de har fått uppskattning från medborgarna och har utifrån dem lärt 

sig vad för information som de uppskattar och hur de kan kommunicera och ha en dialog 

med medborgarna. Västerås berättar bland annat att de har insett att en kommuns 

information till medborgarna är så mycket mer än gata, park och trafik och den vetskapen 

har gjort att de har förändrat den övriga kommunikationen på kommunen. Utifrån detta har 

de även insett att Twitter är en oerhört användbar kanal för omvärldsbevakning. Norrköping 

har insett att fastän de inte är speciellt aktiva på Twitter så får de ändå en hel del tillbaka, 

som att de märker att folk börjar vilja interagera med dem på Twitter samt att 
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webbnyheterna har fått ett ökat genomslag. 

 

4.2.15. Förändringar 

Kommunerna har som sagt haft sina twitterkonton sedan 2009/2010 och jag frågade dem 

om de redan hunnit med att göra några förändringar med deras arbete att jobba med 

Twitter under den här tiden. Kommunerna som inte anser sig ha förändrat någonting eller 

väldigt lite är Norrköping, Avesta och Karlstad. Uddevalla är den kommunen som har 

förändrats mest med tanke att de först var en passiv kanal och som nu har blivit aktiv och 

därefter gått från väldigt strikt till mer lekfull. Västerås har kvar samma grund men har 

numera genomfört mer dialog. De insåg även att arbetet med att söka efter vad som folk 

säger om kommunen var väldigt tidskrävande och de har på grund av detta köpt in en 

bevakningstjänst som kollar upp det åt dem. Katrineholm har under tiden med Twitter 

experimenterat en hel del för att få koll på vilken ton de ska använda sig utav samt vilken 

form kanalen ska ha. Då många inom kommunen twittrar har de även fått testa sig fram för 

vart gränsdragningarna mellan privat- och yrkeslivet ligger. 

 

4.2.16. Resultat? 

Kommunerna hade i allmänhet svårt att svara på vilka resultat som Twitter har gett dem på 

grund av de inte riktigt har kunnat mäta det samtidigt som det finns många olika faktorer 

som man kan mäta, som dialog, marknadsföring och interaktion. Två konkreta sätt hur man 

kan mäta resultat går Västerås och Norrköping in lite mer på. Västerås har hittills mätt deras 

genomslagskraft genom att titta på hur ökningen av antalet followers ser ut och hur många 

ärenden som de får in genom Twitter som de göra något åt. Alltså hur stor nytta Twitter kan 

ge dem. Norrköping, som enbart lägger ut webbnyheter via Twitter, kan mäta hur många 

klick deras nyheter får ifrån personer som kommer direkt från Twitter och genomslaget i det 

fallet blir därför ganska tydligt om vad som folk intresserar sig för. Kommunerna som 

använder sig utav dialog svarade dock att de har ser hur dialogen hela tiden ökar, sakta men 

säkert. Uddevalla som inte har haft så jättemycket dialog på grund av genomslaget inte är så 

stort säger dock att de hela tiden får bekräftat från medborgarna som finns på Twitter att de 

gör ett bra jobb och att de verkligen uppskattar att kommunen finns på de sociala medierna. 

Feedback som de kan få direkt på Twitter dessutom. Gällande om hur kommunerna tycker 

att resultaten stämmer överens med deras mål och syften så håller alla med om att de har 
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uppnått målen eller är i alla fall i närheten utav dem på något sätt. För att återkoppla till vad 

de svarade om mål och syften så bestod dessa i huvudsak i att ha en fungerande dialog med 

medborgarna eller att kunna nå ut med viktig information vilket är precis så som de jobbar 

med Twitter idag. 

 

4.2.17 Övrigt 

Övriga kommentar som kom fram om just Twitter var bland annat kommunerna borde tänka 

på att medborgarna vill prata med människor, inte ett kommunhus. Det säger Katrineholm 

som tidigare nämndes satsar med på att till exempel kommunchefen och 

informationschefen ska ha dialog med medborgarna och att den officiella twittersidan för 

kommunen i första hand riktar sig åt att informera. Uddevalla avslutar klar och tydligt med 

att ”alla borde finnas där!”. 
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5. Analys 

I den här analysen kommer jag att återkoppla mina resultat till mitt syfte och mina 

frågeställningar om hur och besvara varför svenska kommuner använder sig utav Twitter. Jag 

kommer att tolka mina resultat med hjälp av teorierna i tidigare teorikapitel. 

 

5.1. Är det någon där? 

Jag har med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen tagit fram en lista på vilka på vilka 

kommuner i Sverige som finns på Twitter, vilka som utnyttjar sina twitterkonton samt hur 

aktiva de är med antalet tweets per vecka. 

 

Utifrån den informationen så kan man se att svenska kommuner finns på Twitter men att de 

är väldigt få till antalet. 108 kommuner har registrerat ett konto på twitter.com men av dem 

har 53 kommuner ännu inga aktiva konton, vilket ger en procentenhet på 49,07 procent. Då 

kan man ju fråga sig vad detta beror på, om kommunerna har en plan med att starta upp 

sina twitterkonton eller bara inte vet vad de ska göra med dem än? (läs: 7. Förslag till 

framtida forskning). Faktum är dock att det faktum att det kan ta tid för kommuner att 

anpassa sig till nya medier då deras organisation måste skötas på ett visst sätt (Montin 

2004).  

 

En anledning till att rätt så många kommuner har registrerat ett twitterkonto kan också bero 

på enkelheten, att vem som helst kan starta ett konto. Konvergensen har breddat en väg för 

att de sociala medierna kan användas av alla utan att man behöver ha speciella förkunskaper 

(Jenkins 2006) (Tuten 2008). De uppluckrande gränserna gör det helt enkelt möjligt för vem 

som helst att själv bli producent av ett till exempel ett medium och kommunerna kan få 

kontroll över sitt material med ändå dela det med sina medborgare (Jenkins 2006). 

 

Många kommuner har dock pekat på att det är viktigt att finnas tillgängliga på de sociala 

medierna eftersom en stor del av medborgarna kan finnas där. Genom att vara tillgänglig för 

medborgarna och bygga upp en relation med dem så bygger kommunen på sitt eget 

varumärke och de kan därefter framställa sig på ett bra sätt (Harrison 2000). 
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5.2. Det rör på sig 

Hur pass aktiva de twittrande kommunerna är var något som varierade sig men många höll 

sig ändå inom gränsen ”lite” och ”mellan”. Hur viktigt detta är just för medborgarna är något 

som är svårt att svara på eftersom jag inte har undersökt hur medborgarna uppfattar olika 

kommuner på Twitter, men enligt McLuhan (1964) kan en nära dialog och kommunikation 

leda till att man får känslan av att man lever i en global by (ibid). Medborgarna skulle med 

andra ord kunna komma närmare sin kommun kommunikationsmässigt när de märker att 

kommunen finns där för dem och har möjlighet att svara på deras frågor. 

   

5.3. En hjälpande hand 

Kommunerna har visa skyldigheter när det kommer till service i samhället och ett utav dessa 

är att finnas till hands för medborgarna i kommunen (Montin 2004). I och med den 

teknologiska utvecklingen och de sociala mediernas frammarsch finns idag miljoner 

människor världen över samlade på dessa (Tuten 2008) vilket innebär att en stor del utav 

kommunens medborgare också finns där. Detta har utvecklats till att kommunerna har insett 

att de måste finnas på samma arenor som sina medborgare för att kunna utnyttja 

möjligheten för att skapa den sortens dialog och kommunikation som de sociala medierna 

kan erbjuda. Anledningarna till att kommunerna vill ha en dialog som har kommit fram i 

mina intervjuer är: 

 

- Snabbheten. De kan ge medborgarna snabba svar på diverse frågor 

- Kommunerna har möjlighet att skapa en långsiktig relation med medborgarna 

- De når målgrupper som annars är svåra att nå 

- Medborgarna får en inblick i hur kommunens verksamhet fungerar 

- Kommunerna kan framställa sig själva på det sättet de vill genom dialogerna 

 

Samtidigt som kommunerna använder Twitter för att skapa dialog med sina medborgare så 

bygger de, precis som i den första punkten, upp en relation med medborgarna vilket är 

detsamma som relationsmarknadsföring. Medborgarna bör hela tiden i fokus (Christopher 

2002:4) vilket medborgarna redan gör för kommunerna då de har ett ansvar att ansvara och 

”ta hand om” dem (Montin 2004). Eftersom medborgarna måste kunna förlita sig på sin 

kommun är det viktigt att kommunen hela tiden bygger på att vårda relationen till 
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medborgarna för att relationen ska hålla i sig (Harrison 2000). Det blir extra viktigt för en 

kommun att bygga på relationerna till medborgarna utifrån det perspektivet att de ska 

kunna ta del av medborgarnas tankar och åsikter om kommunen så att de kan svara på dessa 

alternativt göra något åt dem. Den teknologiska utvecklingens bidrag till mediekonvergensen 

har helt enkelt gjort det möjligt för alla, även kommuner, att kunna kommunicera på ett sätt 

som inte var möjligt för bara några år sedan eftersom gränserna de olika medieformerna på 

många plan gått ihop och gränserna mellan dem blir allt mer otydliga och suddiga (Hvitfelt & 

Nygren 2005:17) (Jenkins 2006). Detta gör att medborgarna kan få inblick i hur kommunens 

verksamhet fungerar genom Twitter om kommunerna nu väljer att twittra om sådant som är 

verksamhetsanpassat.  

 

Katrineholm förklarar i sin intervju att de genom Twitter har möjlighet att nå grupper på 

Twitter som de annars har svårigheter att nå, som den yngre generationen. Det är just 

dialogformatet (Jenkins 2006) som gör det lättare att nå den målgruppen eftersom de då 

känner sig sedda och förstådda av kommunen. Enligt Harrison (2000) är det viktigt att nå ut 

till alla grupper i samhället även om det ofta är så att särbehandling grupperna emellan kan 

förekomma. Kommuner kan betrakta alla sina medborgare i en och samma grupp men även 

där kan det förekomma undantag. Det kan märkas på Twitter där deras största målgrupp 

antagligen inte är pensionärerna utan mer riktar sig till de som använder sig utav de sociala 

medierna på något sätt varje dag. Peppers och Rogers (1997) förklarar även att den nya 

tekniken gör det möjligt att kunna anpassa informationen så att de ska passa de olika 

målgrupperna. 

 

Kommunerna kan även med hjälp utav dialogen på Twitter förlänga buskapet de vill nå ut 

med eftersom dialogen blir synlig för alla som besöker kommunens twittersida. Det stämmer 

därför väl in på McLuhans (1964) tankar kring hur mediet är en förlängning utav en själv. 

Teknologin gör det möjligt för oss att förlänga vårt buskap via olika sorters medier och vi kan 

på så sätt nå utanför våra egna gränser med våra budskap (ibid). Detta skulle kunna 

appliceras på kommuner på ett sådant sätt att kommunerna kan ha dialog med alla, både 

med före detta medborgare, medborgare som för tillfället befinner sig på annan ort eller 

vanligt folk som på något sätt är intresseras utav kommunen i fråga. Detta är givetvis något 

som går att genomföra med olika sorters medier och inte bara Twitter, men Twitter kan med 
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sina teknologiska fördelar nå ut till fler personer samtidigt eftersom det betraktas som en 

microblogg (Ström 2010). Web 2.0 gör det möjligt för kommunerna att kunna interagera och 

skapa dialog på de sociala medierna just eftersom de är deltagaranvändliga (Jenkins 2006) 

(Tuten 2008) och i många fall vädjar för att medborgarna ska ta för sig, vara kritiska till 

materialet, kunna publicera eget material (tweets) och delta på olika sätt med andra vilket i 

sin tur är en del utav konvergensen (Tuten 2008:20) (Jenkins 2006). För att dialogen ska 

kunna bli så användbar som möjligt för både kommunen och medborgarna så är det en 

förutsättning att rätt person/personer på kommunen ser till att sköta dialogen med 

medborgarna. Speciellt eftersom kommunen annars riskerar att få backslag på deras PR 

arbete då dialogen till stor del är något som påverkar detta (Brown 2009:159). Kommunerna 

verkar ha förstått vikten av att kommunikationen sköts på rätt sätt eftersom det är 

informationsavdelningarna på kommunerna i min undersökning som ansvarar för deras 

twittersidor. 

 

McLuhans teori om The Global Village är även något som man kan ta upp i det här 

sammanhanget eftersom den teknologiska utvecklingen har lett till att när vi socialiserar på 

de sociala medierna kan få uppfattningen och känslan av att vi alla lever i en stor global by 

där vi kan kommunicera med varandra vart vi än råkar befinna oss i världen (McLuhan 1965). 

Det innebär alltså att kommunerna, och medborgarna, har möjlighet att ändå kunna 

informera de medborgarna som befinner sig på annan ort om kommunens verksamhet samt 

kunna ha dialog med dem. 

5.4. Informera mera 

Kommunerna har insett att det i många fall lönar sig att dela med sig av information på de 

sociala medierna eftersom; 

 

- Informationen kan lätt spridas vidare (mentions och retweets) 

- De kan dela nyheter, blogginlägg, pressmeddelanden med mera 

- Informationen blir en ”snackis” 

- Kriskommunikation 

 

Även här blir Jenkins (2006) tankar om konvergensen högst påtagliga eftersom det är tack 
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vare de utsuddade gränserna som medborgarna kan ta del av informationen på det här 

sättet och dessutom får möjlighet att själva dela och sprida materialet (ibid). Att just sprida 

sin information på Twitter har ju de fördelarna, att många kan de del utav materialet samt 

att det är öppet för alla.  

 

Några av kommunerna var som jag nämnde i resultatet rätt så tveksamma till Twitter som 

informationskanal vilket även det kan ha med konvergenskulturens baksidor att göra. Då 

medieflödet och då även flödet av information är så pass stort och omfattande idag så är det 

lätt att information ”försvinner” och inte tas upp av dem som informationen är riktad till 

(Tuten 2008). 

 

5.5. Sticka ut från mängden 

Om man jämför hur konkurrensen ser ut mellan kommuner så är det i alla fall tydligt att det 

inte ser ut på samma sätt som konkurrensen mellan företag. Främst för att kommuner inte 

är lika beroende utav vinst på samma sätt som företagen är eftersom kommunerna främst 

får in sina pengar från skattebetalarna (Montin 2004). Utifrån det kan man i alla fall dra 

slutsatsen att kommunerna ändå kan dra nytta i att marknadsförs sig på de sociala medierna 

då det är gratis (förutom det faktum att man får betala för personalen som jobbar med det) 

och kan därigenom framställa sig på ett bra sätt bland sina egna medborgare och övriga för 

att skapa långvariga relationer (Harrison 2000). Även om kommunerna inte använder Twitter 

främst för att marknadsföra sig själva så är det som sagt en möjlighet till dem att framställa 

sig på det sättet som de vill att vi ska uppfatta dem på och de kan marknadsföra sig på så 

sätt att det ingår i deras kommunikation (ibid). Det kan vara så enkelt att bara genom att visa 

att de finns till för medborgarna samt ger dem den informationen de vill ha så är det något 

som de kan tjäna på när det kommer till både PR och relationsmarknadsföring. Kommunerna 

kan genom Twitter välja hur de vill framställa sig och kan därför bädda in sina budskap i 

tweetsen vilket kan leda till ökad genomslagskraft och deras meddelanden blir en del utav 

mediet (McLuhan 1964). 

 

5.6 Att hitta rätt i djungeln 

Som det tidigare har framkommit i den här uppsatsen så gäller det för kommunerna att 

finnas på de arenor där medborgarna finns. Jag har valt att enbart fokusera på Twitter men 
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har ändå genom arbetet med detta fått en bild över hur kommunerna ställer sig till att finnas 

på de övriga sociala medierna. I många fall har de valt att även finnas på speciellt Facebook, 

YouTube och vissa bloggar även. I och med McLuhans (1964) tankar om att mediet är en 

förlängning av en själv låter detta väldigt relevant utifrån det perspektivet att kommunerna 

når ut bättre till sina medborgare. Konvergensen kan även bidra med att medierna kan 

hänga ihop och på många sätt komplettera varandra (Jenkins 2006) genom att det som läggs 

ut på Facebook även kan hamna på Twitter och tvärtom.  

 

Jag har redan skrivit om att kommunerna bör finnas där deras medborgare finns, vilket dock 

inte behöver innebära att de nödvändigtvis måste finnas på alla de sociala medierna. 

Eftersom konvergensen ser till att medierna genomsyrar samhället idag där det i princip är 

tillgängligt för alla så är huvudsaken att medborgarna vet om att de finns till på i alla fall 

något ställe där de ska kunna ta del av kommunens information eller föra en dialog med 

dem.  Kommunerna som jag har intervjuat använder sig alla utav Twitter på ett eller annat 

sätt och enligt dem har Twitter både styrkor och svagheter jämfört med de övriga sociala 

medierna. Konvergensens utveckling är till exempel något som syns extra tydligt på just 

Twitter eftersom det är en öppen kanal där vem som helst, både proffs och amatörer 

(Jenkins 2006), även de som inte själva har ett twitterkonto, kan ta del av alla tweets. 

Twitters direkthet och snabbhet är även det något som lockade kommunerna att använda 

just den kanalen eftersom de som är användare och aktiva på Twitter ofta har koll på 

twitterflödet och snabbt kan ta till sig informationen som de får ta del utav och då även får 

chansen att retweeta innehållet vidare till sina egna followers. Här kommer både Jenkins och 

McLuhan in i bilden då mediesamhället har sett till att informationen på ett eller annat sätt 

blir tillgänglig för alla och att det ursprungliga budskapet och meddelandet kan sprida sig 

längre och till och med att bli kraftfullare än vad som var tänkt från första början och även 

tvärtom (Jenkins 2006). Kommunerna har inte längre samma makt över sitt egna innehåll 

eftersom de vill dela och sprida sitt buskap men inte har någon riktigt kontroll över i vilka 

händer som det tillslut landar i (ibid). Kommunerna får givetvis twittra och dela med sig utav 

vad de själva vill på Twitter men de delar som sagt innehållet både med ägarna av Twitter, 

medborgarna och även alla andra miljontals användare som finns registrerade på 

twitter.com. 
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5.7. Nytt och gammalt 

Den teknologiska utvecklingen har sannerligen gått i en rasande fart och man kan fråga sig 

vart utvecklingen är på väg egentligen. Idag får vi mycket av vår information från internet 

och inte minst de sociala medierna. Enligt Jenkins (2006) beror det till stor del på att vi 

nuförtiden har chansen och möjligheterna att vara delaktiga och kunna interagera i 

innehållet och informationen på internet. Deuze (2007) håller med om att människor idag 

gillar att vara med och påverka eftersom att de faktiskt kan göra det utan vidare svårigheter. 

Vi kan lära oss att använda de sociala medierna genom att ”leka” oss fram eftersom det inte 

är någon katastrof om man från början inte förstår hur man riktigt ska använda det (Jenkins 

2006:18). På Twitter kan man tycka till på olika tweets, skicka direct messages till en särskild 

twittrare (eller varför inte en kommun?) och själv skapa en dialog och få människor 

uppmärksamhet genom en egen tweet. Alla möjligheter för att interagera finns om man bara 

vet hur man ska använda mediet. 

 

Som jag nämnde här ovan är kommunerna bara till vis del ägare utav twitterkanalen men det 

beror också på vad man jämför med. Tidigare, när till exempel ett pressmeddelande enbart 

publicerades i en papperstidning, så var det desto svårare för medborgarna att kunna 

interagera i den informationen (Jenkins 2006). Det de kunde göra var att läsa 

pressmeddelandet, eventuellt berätta om det för andra i närheten och om de ville komma 

med åsikter kring meddelandet kunde de till exempel antingen försöka nå kommunens växel 

via telefon eller skriva en insändare till tidningen där meddelandet publicerades. Detta kan 

beskrivas som tvåvägskommunikation med brister eftersom det uppstår svårigheter för 

kommunen att kunna lägga ner tid på att besvara alla medborgares åsikter samt 

medborgarna kan få en känsla av att de inte blir hörda eller uppmärksammade. Twitter har 

styrkan att, förutsatt att kommunen är tillräckligt bemannad, kunna svara direkt på Twitter 

när medborgarna kommenterar en länk med ett pressmeddelande och dessutom får 

möjligheten att se vad medborgarna har för tankar och åsikter kring det och på ett ungefär 

få se hur mycket eller vart det sprids vidare.  

 

Det går ändå att konstatera att, precis som många av kommunerna nämner, att Twitter och 

övriga sociala medier inte helt kan eller ska ersätta de traditionella medierna, utan mer 

fungera som ett viktigt komplement. En kommun och övriga organisationer har chans att 
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utöka sitt medieinnehåll genom att använda sig utav många olika kanaler, både gamla och 

nya eftersom konvergensen ändå mer bör ses som en kulturell process än en teknologisk 

utveckling (Briggs & Burke 2002:267). 
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6. Slutsats 

Mina slutsatser kring hur och varför svenska kommuner kan finnas på Twitter går på många 

sätt hand i hand och jag kommer därför att presentera dem tillsammans. 

 

6.1. Hur och varför? 

Jag har under här studien kommit fram till följande punkter gällande hur och varför svenska 

kommuner använder sig utav Twitter; 

 

6.1.1. Service 

Jag har under studiens gång nämnt att kommunen har ett vist ansvar att värna om 

medborgarna och några av kommunerna nämnde att man måste finnas där medborgarna 

finns. Detta kan utifrån kontexten framstå som att kommunerna känner ett tvång att finnas 

på de sociala medierna eftersom medborgarna råkar befinna sig där. Jag har dock under 

processens gång fått den uppfattningen att de kommunerna som väljer att finnas på de 

sociala medierna generellt vill finnas till hands för sina medborgare. Kommunerna kan 

dessutom hålla koll på vad andra har för åsikter och tankar kring kommunen genom att göra 

sökningar i Twitters sökfunktion. 

 

6.1.2 .Dialog och interaktion 

De kommunerna som använder dialog idag visade sig vara mycket positivt inställda till det 

och kommunerna som hade dialog i åtanke men inte riktigt kommit till skott med det än 

förstår att det är något som kommer att bli allt viktigare. Dialog är även ett viktigt verktyg 

när det kommer till att bygga en relation med medborgarna . Genom att finnas på sociala 

medier, som Twitter, kan även medborgarna vara delaktiga i mediet. De är deltaktiga och 

interagerar med både andra medborgare och kommunen genom att själva till exempel 

twittra frågor till kommunen eller retweeta kommunens tweets. 

 

6.1.3. Information 

Kommunerna uppskattar möjligheten att kunna dela vilken information som helst. Det kan 

till exempel både röra sig om att informera om att gatorna ska sandas eller att det är något 

event på gång i kommunen. Även information om diverse kriser är möjligt och kan fungera 

mycket bra eftersom informationen snabbt kan spridas. Många av kommunerna uppskattar 
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även att medborgarna kan vara med och sprida vidare tweetsen som retweets vilket gör att 

kommunens information sprida vidare. 

 

6.1.4. Framställning 

Kommunerna behöver inte nödvändigtvis enbart rikta sin information utan kan lika väl rikta 

sitt budskap ut i landet. Det viktigaste är dock att de framställer sig på ett bra sätt eftersom 

de likt vilket vanligt företag som helst vill ha ett gott rykte. Kommuner är som sagt bland 

annat beroende utav skatteintäkter vilket gör att de hela tiden vill locka till sig nya 

medborgare. 

 

6.1.5. Komplement 

Det går fram i min studie att kommunerna tycker att Twitter är ett viktigt komplement att 

använda sig av, både när det gäller övriga sociala medier men även mer traditionella medier.  

 

6.2. Slutligen 

Resultaten visar att de främsta orsakerna till att svenska kommuner använder sig utav 

Twitter är för att de vill finnas på samma plattformar och mediekanaler som sina 

medborgare samt att använda Twitter som informationskanal. De kan genom att finnas där 

medborgarna är få en möjlighet att föra dialog med dem och tvärtom. Kommunen kan i sin 

tur få en uppfattning om vad medborgarna har för åsikter kring kommunen i fråga och de 

kan då omedelbart möta upp dessa frågor/åsikter/synpunkter om det är något som behövs. 

Informationskanalen kan således hänga ihop med detta eftersom medborgarna både kan ta 

åt sig informationen som kommunen publicerar samt får möjligheten att kommentera eller 

retweeta tweetsen. Det här talar för att det är viktigt för en kommun att ha en väl 

fungerande kommunikationsplan. Kommunen får det svårt att möta upp medborgarna och 

medföljande dialog om de inte har någon plan för hur de ska sköta kommunikationen. Även 

riktlinjerna och kommunens mål bör vara klara och tydliga med hur de vill att twitterkontot 

ska skötas för att resultatet ska bli som de önskar. Det är helt klart en förutsättning för att 

skapa en stark relation till sina medborgare samt att de ska kunna bli uppfattade på det 

sättet som de önskar. 

 

Jag har under den här processen insett att de kommunerna som anser sig ha viljan att 
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kommunicera med sina medborgare inte nödvändigtvis måste finnas på just på Twitter. De 

bör dock kunna vara tillgängliga på något sätt genom andra medier för att nå ut till alla sina 

medborgare. Twitter är dock en mediekanal som kan fungera väldigt bra för en kommun om 

de jobbar med det på rätt sätt och förstår hur det fungerar. Eftersom jag har tittat närmare 

på kommuner som både satsar mycket och lite mindre på Twitter så jag fått olika 

uppfattningar om hur det fungerar för en kommun. Kommunerna som varit aktiva på Twitter 

under en längre period och satsat mycket både på dialog och information har kunnat 

utveckla mycket av sin kommunikation inom kommunen i stort vilket känns som en mycket 

positiv utveckling.  
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7. Förslag till framtida forskning 

Eftersom det inte har gjort någon studie kring kommuner och Twitter förut så finns det 

mycket som man skulle kunna tänka sig att forska vidare inom. Även sociala medier som 

ämne är något som är ett relativt nytt fenomen och som fortfarande kan undersökas på 

många olika sätt.  Utifrån kommuner och Twitter skulle jag se att det var intressant att forska 

vidare om: 

 

1. Vad har kommunerna för genomslag på Twitter? 

Att gå närmare in och se hur kommunernas buskap når medborgarna och övriga och hur de 

ser på informationen skulle vara intressant. Det skulle innebära att man mer ingående 

försökte tolka kommunernas tweets samt intervjua en grupp med människor för att höra hur 

de uppfattade tweetsen och vad kommunen vill nå ut med. Detta för att sedan se vad 

kommunernas twittrande ger för resultat mer specifikt. Om till exempel en medborgare nås 

av informationen att det är strömavbrott eller att det finns planer om att bygga ett nytt 

kommunhus och hur detta sprids vidare. 

 

2. Varför använder sig inte kommuner utav Twitter? 

Att vända på min frågeställning känns relevant eftersom det visade sig vara ganska så många 

kommuner som inte är aktiva på Twitter idag. Hur tänker de? Vad har de för motiv bakom 

detta val? Har de planer på att komma igång? Är det inte lika viktigt för en liten kommun att 

finnas till hands på Twitter? Är det en typisk storkommuns grej? 

 

3. Hur bör en kommun kommunicera med sina medborgare på Twitter? 

Resultatet från min studie kan användas som grund och mall om hur en kommun bör 

använda och kommunicera med Twitter. Sedan gäller det att man forskar kring vad 

kommuner har för möjligheter till att kunna utveckla sina sociala medier samt hur de ska 

kunna nå sina mål och syften för att lyckas. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrund 

a. Vad heter du? 

b. Vilken kommun är du på? 

c. Vad är din uppgift inom kommunen? 

 

Arbetet med Twitter 

a. Vad är era mål och syften med användandet av Twitter? 

b. Hur länge har ni funnits på Twitter? 

c. Vad grundar sig era val av Twitter i? 

d. Hur aktiva är ni på Twitter? 

e. Hur aktiva vill ni vara på Twitter? 

f. Vilka har tillgång till att uppdatera Twitter-sidan på kommunen? 

g. Vad har de/dem som uppdaterar Twitter-sidan för kunskap/utbildning kring sociala medier? 

 

Användandet 

a. Följer ni SKL:s riktliner gällande sociala medier? 

b. Vad för information brukar ni publicera på Twitter? 

- Information 

- Händelser 

- Kris 

- Dialog 

- Egna frågor 

c. Vad för information väljer ni att publicera på Twitter? 

d. Hur fungerar Twitter som informationskanal? 

e. Vilka följer ni på Twitter? 

- Någon tanke bakom dem som ni följer? 

f. Hämtar ni inspiration från hur andra kommuner/organisationer twittrar? 

 

Dialog 

a. Hur viktiga anser ni att det är med att ha en dialog med medborgarna på Twitter? 

b. Har ni en dialog med medborgarna på Twitter? 

- Varför/varför inte? 

c. Hur skapar ni dialog? 

- Svara på frågor 

- Söka efter frågor 

- Retweet 
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- Direct messages 

d. Hur ser ni på dialogen på Twitter i framtiden? 

 

Marknadsföring 

a. Hur ser ni på att marknadsföra kommunens varumärke via Twitter? 

b. Hur fungerar Twitter som marknadsföringskanal? 

c. Hur ser konkurrensen mot andra kommuner ut på Twitter? 

d. Är Twitter ett fungerande verktyg för framställa kommunens varumärke? 

 

Funktion 

- Vilka funktioner är det första ni kommer att tänka på som ni har möjlighet att utnyttja på Twitter? 

- Kan kommunens verksamhet speglas på ett trovärdigt sätt på Twitter? 

- Finns det något på Twitter som ni kan utnyttja som inte finns på övriga sociala medier? 

- Vad på Twitter kan inte utnyttjas på samma sätt som de mer traditionella medierna? 

- Hur viktigt anser ni att det är med interaktion på Twitter? 

 

Relevans 

a. Hur viktigt tycker ni att det är för en kommun att finnas på Twitter idag? 

b. Hur viktigt tror ni att det kan bli i framtiden? 

 

Reflektioner 

a. Vad har ni lärt er av att använda Twitter? 

b. Har ni ändrat Twitter på något sätt sedan ni började med det? 

 

Resultat 

a. Har ni sett några tydliga resultat på vad erat arbete med Twitter har gett kommunen gällande, 

- Dialog 

- Interaktion 

- Marknadsföring 

b. Stämmer eventuella resultat överens med erat mål och syfte? 

 

Övrigt 

a. Något övrigt ni vill tillägga om Twitter i största allmänhet? 
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Bilaga 2 – Twitterkonton 

 

Avesta                http://twitter.com/avestakommun 

 

Karlstad             http://twitter.com/Karlstadskommun 

 

Katrineholm      http://twitter.com/Katrineholm_se 

                             http://twitter.com/Kommunchef 

 

Norrköping       http://twitter.com/NorrkopingSe 

 

Uddevalla          http://twitter.com/Uddevallakommun 

 

Västerås             http://twitter.com/vasterasstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/avestakommun
http://twitter.com/Karlstadskommun
http://twitter.com/Katrineholm_se
http://twitter.com/Kommunchef
http://twitter.com/NorrkopingSe
http://twitter.com/Uddevallakommun
http://twitter.com/vasterasstad
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Bilaga 3 – Tabell 

Ja – Kommunen twittrar 

Nej – Kommunen twittrar inte 

Tweets/vecka – Antal tweets under perioden 11-17 April 

Kommun Ja      Nej Tweets/vecka   

Ale kommun 
 x    

Alingsås kommun 
 x    

Alvesta kommun 
 x    

Aneby kommun 
 x    

Arboga kommun 
x  —   

Arjeplogs kommun 
 x    

Arvidsjaurs kommun 
 x    

Arvika kommun 
X  12   

Askersunds kommun 
 x    

Avesta kommun 
x  2   

Bengtsfors kommun 
 x    

Bergs kommun 
 x    

Bjurholms kommun 
 x    

Bjuvs kommun 
 x    

Bodens kommun 
 x    

Bollebygds kommun 
 x    

Bollnäs kommun 
         x    

Borgholms kommun 
 x    

Borlänge kommun 
 x    

Borås stad 
x  13   

Botkyrka kommun 
x  —   

Boxholms kommun 
 x    

Bromölla kommun 
 x    

Bräcke kommun 
 x    

Burlövs kommun 
 x    

Båstads kommun 
x  3   

Dals-Eds kommun 
 x    

Danderyds kommun 
 x    

Degerfors kommun 
 x    

Dorotea kommun 
 x    

Eda kommun 
         x    

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/ale-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/alingsaas-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/alvesta-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/aneby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/arboga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/arjeplogs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/arvidsjaurs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/arvika-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/askersunds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/avesta-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/bengtsfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/bergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/bjurholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/bjuvs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/bodens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/bollebygds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/bollnaes-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/borgholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/borlaenge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/boraas-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/botkyrka-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/boxholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/bromoella-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/braecke-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/burloevs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/baastads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/dals-eds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/danderyds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/degerfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/dorotea-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/eda-kommun
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Ekerö kommun 
x  —   

Eksjö kommun 
 x    

Emmaboda kommun 
x  2   

Enköpings kommun 
 x    

Eskilstuna kommun 
         x    

Eslövs kommun 
 x    

Essunga kommun 
 x    

Fagersta kommun 
 x    

Falkenbergs kommun 
 x    

Falköpings kommun 
x  6   

Falu kommun 
x  —   

Filipstads kommun 
 x    

Finspångs kommun 
 x    

Flens kommun 
x  —   

Forshaga kommun 
x  —   

Färgelanda kommun 
x  —   

Gagnefs kommun 
 x    

Gislaveds kommun 
 x    

Gnesta kommun 
 x    

Gnosjö kommun 
         x    

Gotlands kommun 
x  —   

Grums kommun 
x  4   

Grästorps kommun 
 x    

Gullspångs kommun 
 x    

Gällivare kommun 
x  —   

Gävle kommun 
 x    

Göteborgs stad 
x  —   

Götene kommun 
x  9   

Habo kommun 
 x    

Hagfors kommun 
 x    

Hallsbergs kommun 
 x    

Hallstahammars kommun 
x  —   

Halmstads kommun 
x  26   

Hammarö kommun 
x  —   

Haninge kommun 
x  —   

Haparanda stad 
x  1   

Heby kommun 
 x    

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/ekeroe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/eksjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/emmaboda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/enkoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/eskilstuna-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/esloevs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/essunga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/fagersta-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/falkenbergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/falkoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/falu-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/filipstads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/finspaangs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/flens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/forshaga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/faergelanda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/gagnefs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/gislaveds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/gnesta-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/gnosjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gotland/gotlands-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/grums-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/graestorps-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/gullspaangs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/gaellivare-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/gaevle-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/goeteborgs-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/goetene-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/habo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/hagfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/hallsbergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/hallstahammars-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/halland/halmstads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/hammaroe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/haninge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/haparanda-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/uppsala/heby-kommun
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Hedemora kommun 
x  6   

Helsingborgs stad 
x  13   

Herrljunga kommun 
 x    

Hjo kommun 
x  —   

Hofors kommun 
 x    

Huddinge kommun 
x  —   

Hudiksvalls kommun 
 x    

Hultsfreds kommun 
 x    

Hylte kommun 
 x    

Håbo kommun 
 x    

Hällefors kommun 
 x    

Härjedalens kommun 
 x    

Härnösands kommun 
 x    

Härryda kommun 
 x    

Hässleholms kommun 
x  24   

Höganäs kommun 
 x    

Högsby kommun 
 x    

Hörby kommun 
 x    

Höörs kommun 
 x    

Jokkmokks kommun 
 x    

Järfälla kommun 
x  2   

Jönköpings kommun 
 x    

Kalix kommun 
x  6   

Kalmar kommun 
x  1   

Karlsborgs kommun 
 x    

Karlshamns kommun 
         x    

Karlskoga kommun 
x  5   

Karlskrona kommun 
x  —   

Karlstads kommun 
x  6   

Katrineholms kommun 
x  10   

Kils kommun 
x  1   

Kinda kommun 
x  6   

Kiruna kommun 
 x    

Klippans kommun 
 x    

Knivsta kommun 
x  —   

Kramfors kommun 
 x    

Kristianstads kommun 
x  —   

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/hedemora-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/helsingborgs-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/herrljunga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/hjo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/hofors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/huddinge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/hudiksvalls-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/hultsfreds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/halland/hylte-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/uppsala/haabo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/haellefors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/haerjedalens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/haernoesands-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/haerryda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/haessleholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/hoeganaes-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/hoegsby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/hoerby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/hoeoers-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/jokkmokks-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/jaerfaella-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/joenkoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/kalix-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/kalmar-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/karlsborgs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/blekinge/karlshamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/karlskoga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/blekinge/karlskrona-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/karlstads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/katrineholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/kils-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/kinda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/kiruna-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/klippans-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/uppsala/knivsta-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/kramfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/kristianstads-kommun
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Kristinehamns kommun 
 x    

Krokoms kommun 
 x    

Kumla kommun 
x  —   

Kungsbacka kommun 
 x    

Kungsörs kommun 
x  —   

Kungälvs kommun 
x  —   

Kävlinge kommun 
 x    

Köpings kommun 
x  —   

Laholms kommun 
 x    

Landskrona kommun 
 x    

Laxå kommun 
 x    

Lekebergs kommun 
 x    

Leksands kommun 
 x    

Lerums kommun 
 x    

Lessebo kommun 
 x    

Lidingö stad 
x  —   

Lidköpings kommun 
x  13   

Lilla Edets kommun 
 x    

Lindesbergs kommun 
x  —   

Linköpings kommun 
 x    

Ljungby kommun 
x  —   

Ljusdals kommun 
 x    

Ljusnarsbergs kommun 
 x    

Lomma kommun 
 x    

Ludvika kommun 
 x    

Luleå kommun 
 x    

Lunds kommun 
x  3   

Lycksele kommun 
 x    

Lysekils kommun 
x  0   

Malmö stad 
x  4   

Malung-Sälens kommun 
 x    

Malå kommun 
 x    

Mariestads kommun 
x  —   

Markaryds kommun 
 x    

Marks kommun 
 x    

Melleruds kommun 
 x    

Mjölby kommun 
 x    

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/kristinehamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/krokoms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/kumla-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/halland/kungsbacka-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/kungsoers-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/kungaelvs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/kaevlinge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/koepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/halland/laholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/landskrona-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/laxaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/lekebergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/leksands-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/lerums-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/lessebo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/lidingoe-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/lidkoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/lilla-edets-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/lindesbergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/linkoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/ljungby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/ljusdals-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/ljusnarsbergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/lomma-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/ludvika-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/luleaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/lunds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/lycksele-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/lysekils-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/malmoe-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/malung-saelens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/malaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/mariestads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/markaryds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/marks-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/melleruds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/mjoelby-kommun
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Mora kommun 
 x    

Motala kommun 
x  —   

Mullsjö kommun 
x  —   

Munkedals kommun 
 x    

Munkfors kommun 
 x    

Mölndals stad 
 x    

Mönsterås kommun 
 x    

Mörbylånga kommun 
 x    

Nacka kommun 
x  2   

Nora kommun 
 x    

Norbergs kommun 
 x    

Nordanstigs kommun 
x  —   

Nordmalings kommun 
x  —   

Norrköpings kommun 
x  29   

Norrtälje kommun 
 x    

Norsjö kommun 
 x    

Nybro kommun 
x  —   

Nykvarns kommun 
 x    

Nyköpings kommun 
x  —   

Nynäshamns kommun 
 x    

Nässjö kommun 
x  10   

Ockelbo kommun 
 x    

Olofströms kommun 
x  3   

Orsa kommun 
 x    

Orust kommun 
 x    

Osby kommun 
x  2   

Oskarshamns kommun 
 x    

Ovanåkers kommun 
 x    

Oxelösunds kommun 
 x    

Pajala kommun 
 x    

Partille kommun 
 x    

Perstorps kommun 
 x    

Piteå kommun 
x  5   

Ragunda kommun 
 x    

Robertsfors kommun 
 x    

Ronneby kommun 
x  —   

Rättviks kommun 
 x    

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/mora-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/motala-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/mullsjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/munkedals-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/munkfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/moelndals-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/moensteraas-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/moerbylaanga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/nacka-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/nora-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/norbergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/nordanstigs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/nordmalings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/norrkoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/norrtaelje-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/norsjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/nybro-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/nykvarns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/nykoepings-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/nynaeshamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/naessjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/ockelbo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/blekinge/olofstroems-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/orsa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/orust-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/osby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/oskarshamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/ovanaakers-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/oxeloesunds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/pajala-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/partille-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/perstorps-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/piteaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/ragunda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/robertsfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/blekinge/ronneby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/raettviks-kommun
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Sala kommun 
 x    

Salems kommun 
 x    

Sandvikens kommun 
x  28   

Sigtuna kommun 
x  4   

Simrishamns kommun 
 x    

Sjöbo kommun 
 x    

Skara kommun 
x  —   

Skellefteå kommun 
x  17   

Skinnskattebergs kommun 
 x    

Skurups kommun 
 x    

Skövde kommun 
x  —   

Smedjebackens kommun 
         x    

Sollefteå kommun 
 x    

Sollentuna kommun 
 x    

Solna stad 
 x    

Sorsele kommun 
 x    

Sotenäs kommun 
 x    

Staffanstorps kommun 
x  —   

Stenungsunds kommun 
 x    

Stockholms stad 
x  4   

Storfors kommun 
x  15   

Storumans kommun 
 x    

Strängnäs kommun 
x  —   

Strömstads kommun 
 x    

Strömsunds kommun 
 x    

Sundbybergs stad 
 x    

Sundsvalls kommun 
 x    

Sunne kommun 
x  9   

Surahammars kommun 
 x    

Svalövs kommun 
x  —   

Svedala kommun 
 x    

Svenljunga kommun 
 x    

Säffle kommun 
x  4   

Säters kommun 
 x    

Sävsjö kommun 
 x    

Söderhamns kommun 
 x    

Söderköpings kommun 
 x    

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/sala-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/salems-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/sandvikens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/sigtuna-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/simrishamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/sjoebo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/skara-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/skellefteaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/skinnskattebergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/skurups-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/skoevde-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/smedjebackens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/sollefteaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/sollentuna-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/solna-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/sorsele-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/sotenaes-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/staffanstorps-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/stenungsunds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/stockholms-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/storfors-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/storumans-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/straengnaes-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/stroemstads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/stroemsunds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/sundbybergs-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/sundsvalls-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/sunne-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/surahammars-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/svaloevs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/svedala-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/svenljunga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/saeffle-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/saeters-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/saevsjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/gaevleborg/soederhamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/soederkoepings-kommun
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Södertälje kommun 
x  5   

Sölvesborgs kommun 
 x    

Tanums kommun 
x  —   

Tibro kommun 
 x    

Tidaholms kommun 
 x    

Tierps kommun 
x  —   

Timrå kommun 
x  6   

Tingsryds kommun 
 x    

Tjörns kommun 
 x    

Tomelilla kommun 
x  6   

Torsby kommun 
x  11   

Torsås kommun 
 x    

Tranemo kommun 
 x    

Tranås kommun 
 x    

Trelleborgs kommun 
x  45   

Trollhättans stad 
 x    

Trosa kommun 
x  —   

Tyresö kommun 
x  —   

Täby kommun 
 x    

Töreboda kommun 
 x    

Uddevalla kommun 
x  19   

Ulricehamns kommun 
x  —   

Umeå kommun 
x  4   

Upplands Väsby kommun 
x  38   

Upplands-Bro kommun 
x  10   

Uppsala kommun 
x  20   

Uppvidinge kommun 
 x    

Vadstena kommun 
x  —   

Vaggeryds kommun 
 x    

Valdemarsviks kommun 
 x    

Vallentuna kommun 
x  —   

Vansbro kommun 
 x    

Vara kommun 
 x    

Varbergs kommun 
x  2   

Vaxholms stad 
 x    

Vellinge kommun 
x  8   

Vetlanda kommun 
x  —   

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/soedertaelje-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/blekinge/soelvesborgs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/tanums-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/tibro-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/tidaholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/uppsala/tierps-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/timraa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/tingsryds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/tjoerns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/tomelilla-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/torsby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/torsaas-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/tranemo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/tranaas-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/trelleborgs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/trollhaettans-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/trosa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/tyresoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/taeby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/toereboda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/uddevalla-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/ulricehamns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/umeaa-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/upplands-vaesby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/upplands-bro-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/uppsala-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/uppvidinge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/vadstena-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/vaggeryds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/valdemarsviks-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/vallentuna-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/vansbro-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/vara-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/varbergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/vaxholms-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/vellinge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/vetlanda-kommun
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Vilhelmina kommun 
 x    

Vimmerby kommun 
x  —   

Vindelns kommun 
 x    

Vingåkers kommun 
 x    

Vårgårda kommun 
x  —   

Vänersborgs kommun 
 x    

Vännäs kommun 
 x    

Värmdö kommun 
x  —   

Värnamo kommun 
x  5   

Västerviks kommun 
x  —   

Västerås stad 
x  30   

Växjö kommun 
x  2   

Ydre kommun 
 x    

Ystads kommun 
x  20   

Åmåls kommun 
 x    

Ånge kommun 
 x    

Åre kommun 
 x    

Årjängs kommun 
 x    

Åsele kommun 
 x    

Åstorps kommun 
 x    

Åtvidabergs kommun 
 x    

Älmhults kommun 
 x    

Älvdalens kommun 
 x    

Älvkarleby kommun 
 x    

Älvsbyns kommun 
 x    

Ängelholms kommun 
x  2   

Öckerö kommun 
 x    

Ödeshögs kommun 
 x    

Örebro kommun 
x  10   

Örkelljunga kommun 
x  —   

Örnsköldsviks kommun 
 x    

Östersunds kommun 
 x    

Österåkers kommun 
 x    

Östhammars kommun 
x  —   

Östra Göinge kommun 
 x    

Överkalix kommun 
 x    

Övertorneå kommun 
 x    

http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/vilhelmina-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/vimmerby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/vindelns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/soedermanland/vingaakers-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/vaargaarda-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/vaenersborgs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/vaennaes-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/vaermdoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/joenkoeping/vaernamo-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kalmar/vaesterviks-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestmanland/vaesteraas-stad
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/vaexjoe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/ydre-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/ystads-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/aamaals-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/aange-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/aare-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaermland/aarjaengs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesterbotten/aasele-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/aastorps-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/aatvidabergs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/kronoberg/aelmhults-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/dalarna/aelvdalens-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/uppsala/aelvkarleby-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/aelvsbyns-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/aengelholms-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaestra-goetaland/oeckeroe-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oestergoetland/oedeshoegs-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/oerebro/oerebro-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/oerkelljunga-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/vaesternorrland/oernskoeldsviks-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/jaemtland/oestersunds-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/stockholm/oesteraakers-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/uppsala/oesthammars-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/skaane/oestra-goeinge-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/oeverkalix-kommun
http://www.svenskgeografi.se/sveriges-kommuner/norrbotten/oevertorneaa-kommun
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