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Abstrakt 
Författare: Anton Westin och Rickard Hammarstedt 

Handledare: Sandra Bergman 

Avdelning: MKV, Informations och PR-programmet 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp 

Termin: Vårterminen 2019 

År: 2019 

Antal Ord: 10417 

Problemformulering och Syfte:  

I takt med att mängden utrikes födda i Sverige växer varje år blir det allt viktigare för 

kommuner med stora andelar utrikes födda att använda sig av ett klart och tydligt 

språk så att en så stor mängd av befolkningen ska kunna ta till och förstå dess 

innehåll som möjligt. Utefter denna problemformulering formades syftet för denna 

uppsats, att undersöka hur små kommuner, med en hög andel utrikes födda, 

förhåller sig till de krav som finns kring klarspråk när de publicerar inlägg på 

Facebook.  

Metod och Material:  

Uppsatsen har använt sig av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. 

Materialet består av 79 Facebook-inlägg som är insamlat från 14 små kommuner där 

andelen utrikes födda överstiger 25% av totalbefolkningen. Dessa har analyserats 

utifrån fyra teoretiska perspektiv: Sociala medier, kunskapsklyftan, extern 

kommunikation och budskap.  

Huvudresultat: 

Resultatet visade på att samtliga 14 kommuner använder sig och uppfyller de krav 

som finns kring klarspråk när de publicerar inlägg på Facebook. Inläggen var överlag 

utformade på ett tydligt och logiskt sätt, med enkla och simpla ord som gör att det lätt 

går att följa med i texten samt förstå dess innehåll. Resultatet visar även på att 

kommunerna tar språkbarriären på allvar genom att försöka göra inläggen tillgänglig 

till en så stor grupp i samhället som möjligt.  

Nyckelord: Klarspråk, Facebook, Kommuner, Utrikes födda, Språkbarriären 
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1.0 Inledning 
 
Vi i vårt avlånga land Sverige har nu under många år hjälp till att ta in utrikes födda 

från olika länder (SCB A, 2019). Detta har lett till att siffran för utrikes födda som bor i 

Sverige stadigt har ökat och att Sverige får allt fler medborgare från andra länder 

(ibid.). Under 2018 så växte siffran av utrikes födda som är bosatta i Sverige med 

nästan 80 000 och vid årsskiftet så var antalet utrikes födda i Sverige nästan 2 

miljoner, detta motsvarar 19% av Sveriges befolkning (ibid.).  

 

I takt med att siffran av utrikes födda växer i Sverige så kan en sorts klyfta kring hur 

dessa grupper i samhället tar till sig information och kunskap växa fram. Det här 

fenomenet kallas för kunskapsklyftan och den visar sig oftast i grupper inom vårt 

samhälle som baseras på kön, etnicitet, klass, sexuell läggning och utbildning 

(Severin & Tankard 2014, 377). Det är viktigare än någonsin förr att information och 

budskap från myndigheter som förmedlas externt på exempelvis sociala medier är 

tydliga och enkla att förstå så att informationen och budskapet inte missförstås eller 

helt enkelt inte går att ta till sig (Saric, 2014).  

 

Eftersom mängden utrikes födda växer varje år, och Sveriges befolkning nu består 

av 19% utrikes födda så är en stor mängd av befolkningen inom vissa av Sveriges 

kommuner från ett annat land (SCB A, 2019). Då de personer med högre utbildning 

ofta bor i storstäder, och det faktum att 19% av utrikes födda är lågutbildade i 

kontrast till 9% av inrikes födda är lågutbildade, så är det väldigt viktigt för små 

kommuner som har en hög andel av utrikes födda bland sina invånare att 

kommunicera till sina invånare på ett sätt som är tydligt och enkelt att förstå (SCB B, 

2018). I Upplands-bro kommun är exempelvis 7868 av 28756 invånare utrikes födda, 

detta motsvarar 27.36% av hela kommunens befolkning (SCB C, 2019). I en 

kommun som Upplands-bro som består av över en fjärdedels utrikes födda blir det 

alltså väldigt viktigt att information och budskap som förmedlas av kommunen är 

tydligt formulerat och lätt att förstå så att så många som möjligt inom kommunens 

befolkning ska kunna ta till sig den (Institutet för språk och folkminnen, 2019).  
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I takt med att digitaliseringen har blivit vanligare inom kommunikation så har 

organisationer flyttat sig från att kommunicera inom gammal traditionell media till att 

börja använda sig av sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och Youtube 

(Oliveira & Welch, 2013). Hanteringen av den digitala utvecklingen identifieras dock 

av yrkesutövare inom kommunikationsbranschen som en av de stora utmaningarna 

som branschen står inför (Theaker, 2012, 439). Med begränsade resurser som 

kommuner har kan det då vara svårt för kommunikatörer att nå ut med sin 

information på ett tydligt och regelriktigt sätt i organisationens kanaler (Cismaru et 

al., 2018). Exempel på sådana kanaler kan vara sociala medier som Facebook och 

Instagram. Detta kan leda till ett problem för demokratin, då texter som skrivs av 

myndigheter ska vara tillgängliga och lätt att förstå av alla, oavsett kön, ålder och 

härkomst (Institutet för språk och folkminnen, 2019). Med begränsade resurser kan 

det vara svårt att uppnå detta mål på sociala medier. Av denna anledning är det 

viktigt att se huruvida mindre kommuner, där en stor andel av befolkningen är utrikes 

födda, uppnår dessa mål på sina kanaler på sociala medier. Det är viktigt att 

kommuner använder sig av klarspråk när de arbetar med den externa 

kommunikationen på sociala medier. Genom att använda sig av klarspråk när en 

kommunicerar externt så kan detta göra att det inte uppstår nya språkbarriärer och 

att de redan existerande språkbarriärer motverkas (Iosif, 2014). På så vis blir 

informationen och budskapet mer tillgängligt för alla i samhället, även utrikes födda. 

 

Mot denna bakgrund anser vi att det är viktigt att se hur små kommuner med en hög 

andel invandrare kommunicerar i sina texter på sociala medier. Om de använder sig 

av enkelt och tydligt språk i sina texter som deras invånare kan förstå, då det är ett 

krav på myndighetstexter och en förutsättning för demokratin i samhället. 

 

Definition av begreppet klarspråk: 

“Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det 

handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som 

står i texter som skrivs av myndigheterna. Språkrådet arbetar med att främja 

klarspråk på myndigheter, kommuner, regioner, universitet, organisationer och 

företag.”  (Institutet för språk och folkminnen, 2019). 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur små kommuner, med en hög andel 

utrikes födda, förhåller sig till kraven kring klarspråk när de publicerar inlägg på 

Facebook.  

1.2 Frågeställning 

● Hur förhåller kommuner sig till kraven kring klarspråk när de kommunicerar på 

Facebook via inlägg?  

● Hur hanterar kommunerna språkbarriären i samhället när de kommunicerar 

externt via inlägg på Facebook? 

1.3 Avgränsningar 
● De kommuner som har valts att undersöka är kommuner som har färre än 30 

000 invånare där över 25% av befolkningen består av utrikes födda. Valet av 

mindre kommuner med stor andel utrikes födda är för att se hur dessa 

hanterar den externa kommunikationen på Facebook.  

● För att undersöka den externa kommunikationen och huruvida den är tydlig så 

har kommunernas Facebook inlägg valts. 

● Kolla på kommunernas inlägg under vecka 16, 15 april -  21 april 2019. Vecka 

16 är valt för att det är påskveckan.  

● Påskveckan har valts ut för att kommuner ofta har aktiviteter som sker under 

påsken och informationen kring dessa förmedlas till kommunens invånare 

genom exempelvis sociala medier. 
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2.0 Teori 

2.1 Sociala mediers kraft att inkludera och exkludera 
Den här uppsatsen kommer att använda sig av sociala medier som ett 

teoretiskt perspektiv. Sociala medier låter användaren att kommunicera digitalt 

och har börjat användas i allt större utsträckning av offentliga organisationer 

tack vare att samhället har blivit allt mer digitaliserat. Forskning visar att 

sociala medier påverkar invandring och integration, och är därför ett intressant 

teoretiskt perspektiv att utgå från i den här studien. Detta då den här 

undersökningen ska titta på hur små kommuner med en stor andel invandrare 

kommunicerar externt till sina invånare på sociala media-plattformen 

Facebook. 

 
Sociala medier är ett samlingsord för diverse webbsidor och webbaserade 

applikationer som är utformade för att skapa och utveckla virtuella samhällen för 

både kommunikation och skapande av information (Osborne-Gowey, 2014). Det som 

skiljer kommunikationen på sociala medier från att interagera socialt ute på gatan, 

vid köksbordet eller på golfbanan där personer diskuterar sina intressen ansikte mot 

ansikte är att dialogen istället sker digitalt, exempelvis på sociala medier som 

Facebook (ibid.). 

 

Då det har blivit allt vanligare att använda sig av sociala medier i dagens samhälle 

så rekommenderas det också att offentliga verksamheter börjar att använda sig av 

dem och börjar ta utrymme på dessa (Agostino, 2013). Delvis bör offentliga 

organisationer ta utrymme för att kunna finnas till hands för samhället och 
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allmänheten genom att exempelvis sprida viktig information. Men också för att kunna 

motverka att personer, grupper eller andra organisationer som utger sig att vara 

talespersoner för organisationen på sociala medier sprider falsk information som kan 

vara skadligt för allmänhetens intresse. Därför är det väldigt viktigt att offentliga 

organisationer arbetar med sociala medier i någon mån (ibid.). 

 

Eftersom det är viktigt att offentliga verksamheter börjar använda sig av sociala 

medier så är det bra att organisationer inom offentlig sektor har börjat att utnyttja 

sociala medier för att uppnå sina organisatoriska mål (Oliveira & Welch, 2013). Det 

finns tusentals webbaserade applikationer och webbsidor som kan definieras som 

sociala medier (Osborne-Gowey, 2014). Så när en organisation, exempelvis en 

kommun, väljer att utnyttja sociala medier är det viktigt att de använder sig av 

kanaler inom sociala medier som passar för den verksamhet eller tjänst som 

organisationen ska arbeta med (ibid.). Det här är något som offentliga verksamheter 

har börjat göra, använda sig av olika sociala medier beroende på vad det är för typ 

av budskap som ska kommuniceras (Oliveira & Welch, 2013). Det kan exempelvis 

vara att en organisation vill kommunicera till externa målgrupper med viktig 

information. Då kan det vara lägligt att välja en social media-kanal som exempelvis 

Twitter, Facebook eller Youtube för detta ändamål. Alla dessa exempel är kända och 

väletablerade webbsidor och webbaserade applikationer som klassificeras som 

sociala medier och kan därför nå ut till breda målgrupper (Osborne-Gowey, 2014). 
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I Nederländerna utfördes 2014 en studie på hur migranter använder sig av sociala 

medier och huruvida sociala medier kan användas för att underlätta anpassningen till 

det nya landet för dessa migranter (Dekker & Engbersen, 2014). I studiens resultat 

kom forskarna fram till att sociala medier kan underlätta processen att anpassa sig 

till ett nytt land för migranter. Trots att det gick att se en kunskapsklyfta inom den 

digitala kunskapen mellan migranter och inrikes födda så visade resultatet i studien 

på att användningen av sociala medier kan komma att underlätta för nyanlända 

invandrare (ibid.). 

 

Genom att hålla kontakt med släkt och vänner via sociala medier, så minskar den 

känslomässiga och sociala kostnaden hos migranter (Dekker & Engbersen, 2014). 

Vilket också i sin tur innebär att det blir mer önskvärt att migrera till ett annat land. 

Sociala medier hjälper till att underlätta flytten till ett nytt land genom att utnyttja 

svaga sociala nätverk via sociala medier kan migranter få hjälp att hitta både bostad 

och jobb (ibid.). Det kan exempelvis vara att ta kontakt med redan inflyttade 

migranter från samma hemland. På så sätt kan det som skulle setts som svaga 

kontakter och kopplingar till andra personer och människor faktiskt, via sociala 

medier, ha en stor påverkan. Sedan ger också sociala medier möjligheter att ge 

migranter tillgång till information. Både från offentliga organisationer, men även via 

att läsa vad vanliga människor som bor där säger på sociala medier som exempelvis 

Facebook. Och utifrån detta kan migranterna få skapa sig en bild av hur situationen 

på en plats ser ut, och hur en kan anpassa sig till den (ibid.). 
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Dekker och Engbersens studie visar på hur viktigt det är att migranter faktiskt får 

tillgång till information, eftersom informationen som de tar till sig hjälper till att få dem 

att anpassa sig till en ny omgivning och därmed underlätta integrationsprocessen.  

 

I kontrast till studien utförd av Dekken och Engbersen (2014) så finns det en studie 

från USA gjord 2015 som menar på att sociala medier kan likaväl ha en negativ 

inverkan på integrationen i ett nytt land (Croucher & Rahmani, 2015). Studien visade 

att muslimska invandrare som kommit till USA någon gång under tidsperioden 2006 

till 2012 och använde sig av Facebook för socialt bruk, där merparten av deras tid på 

den sociala media-plattformen spenderades åt att interagera med sin egen ingrupp, 

exempelvis en grupp människor av samma etniska bakgrund. Migranter i denna 

ingrupp var mindre motiverade än andra migranter att anpassa sig till den dominanta 

amerikanska kulturen. Samtidigt som dessa migranters tid på Facebook ökade, så 

ökade också deras negativa syn på den dominanta amerikanska kulturen (ibid.). Det 

här visar på hur viktigt det är att inkuldera utrikes födda i den externa 

kommunikationen som organisationer som exempelvis kommuner för på sociala 

medier. För om migranter  känner sig exkluderade så kan detta leda till att de bara 

interagerar och tar till sig information från ingrupper istället för andra delar i 

samhället, vilket kan göra att de inte anpassar sig eller känner att de blir integrerade 

i samhället.  
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2.2 Kunskapsklyftan och tillgången till information 
Knowledge gap, eller kunskapsklyftan som det heter på svenska, är en teori 

som beskriver hur en sorts klyfta växer sig fram kring kunskap och 

information. Den här kunskapsklyftan är oftast märkbar bland vissa grupper 

inom samhället som är baserat utifrån vilket kön, ålder, etnicitet, sexuell 

läggning eller vilken utbildning personen har. Etnicitet och svårigheten med att 

komma till ett nytt land utan att kunna språket är något som kan vara 

problematiskt för organisationer att hantera när det kommer till extern 

kommunikation på sociala medier.  

 

The knowledge gap, eller kunskapsklyftan som den heter på svenska, är en teori 

som oftast används för att beskriva när en klyfta har vuxit sig fram kring kunskap och 

information (Severin & Tankard, 2014, 377). Den här kunskapsklyftan är oftast 

märkbar inom de gamla traditionella plattformarna och bland vissa grupper inom vårt 

samhälle som baseras på kön, ålder, etnicitet, klass, sexuell läggning och utbildning 

(ibid.). Organisationer har länge använt sig av traditionella plattformar för att nå ut 

med sina budskap och sin information. Men i takt med att teknologin har utvecklats 

och att vi rör oss mot ett mer digitaliserat samhälle så finns det här en problematik, 

att redan utsatta grupper som har svårt att hantera traditionella plattformar nu även 

ska falla offer för flytten till det digitala just för att de saknar kunskapen att kunna 

anpassa sig. Så här finner en alltså en utmaning kring den externa kommunikationen 

inom olika organisationer och hur de hanterar den för att lyckas kommunicera på 

sociala medier på ett sätt som är tydligt och enkelt för den tilltänkta målgruppen 

(ibid.). Inom offentlig sektor så är det här väldigt viktigt, då det faktiskt handlar om en 

demokratisk fråga (Institutet för språk och folkminnen, 2019). All text som är skrivna 

och framtagna av myndigheter ska vara formulerade på ett enkelt och begripligt sätt 
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eftersom alla ska kunna ha möjligheten att ha tillgång till den samt att de har rätten 

att förstå det som är framtaget (ibid.).  

 

I en studie gjord 2015 undersöktes det hur användandet av sociala media-kanaler på 

internet under ett val i Singapore har hjälpt till att minska den kunskapsklyfta som 

vuxit sig fram mellan grupper med olika social status i samhället (Goh, 2015). 

Undersökningen har använt sig av data från 2000 enkäter för att ta reda på vilka 

sociala media-kanaler som exempelvis mobilappar och podcasts, som Singapores 

befolkning använder sig av när de tar till sig politisk information (ibid.). I studien 

visade det sig att röstberättigade som hade en låg utbildning tog emot kunskap 

snabbare när de använde sig av sociala media-kanaler på internet än vad personer 

med hög utbildning gjorde (ibid.). Studiens resultat visar på att användandet av 

sociala media-kanaler på internet vid informationsspridning spelade en stor roll i att 

hjälpa röstberättigade med låg utbildning att få kunskap kring politik (ibid.). Studiens 

resultat visade även på att ett ökat användande av sociala media-kanaler på internet 

hos lågutbildade kan hjälpa till att minska kunskapsklyftan kring information och 

kunskap (ibid.). Den här studien visar på hur viktigt det är att låta utsatta grupper i 

samhället använda sig av,  och känna sig välkomna till att ta till sig information på 

sociala media-kanaler på internet, exempelvis sociala medier som Facebook. 

Eftersom användandet av sociala media-kanaler på internet kan hjälpa till att bygga 

en bro över den klyfta som har vuxit sig fram kring hur dessa grupper klarar av att ta 

till sig information och kunskap.  
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2.3 Extern kommunikation och dess barriärer 
För att kunna få en förståelse över hur organisationer arbetar med sin 

kommunikation mot den externa omvärlden så måste en förstå hur den externa 

kommunikationen fungerar och ser ut. Extern kommunikation är den 

kommunikation som sker utanför organisationen. Med effektiv extern 

kommunikation kan goda relationer skapas till olika grupper i samhället, men 

för att klara av att nå ut till dessa grupper så är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

som är bosatta i det samhälle en vill kommunicera till så att missförstånd eller 

andra problem inte uppstår.  

 

Då språket är en central del i denna undersökning blir Iosifs (2014) syn på extern 

kommunikation väldigt relevant att utgå från för denna studie. Eftersom Iosif menar 

på att det finns utmaningar kring extern kommunikation och språket i något som 

kallas språkbarriären. Det innebär att budskap kan tolkas och uppfattas olika utifrån 

läsarens språkkunskaper.  

 

Extern kommunikation sker varje gång en medarbetare inom en organisation 

kommunicerar med någon som står utanför organisationen, detta kan exempelvis 

vara leverantörer, kunder eller konkurrenter (Iosif, 2014). Extern kommunikation har 

två potentiella riktningar man kan använda sig av. Den ena riktningen innebär att 

organisationen vill kommunicera med omvärlden, det vill säga alla som står utanför 

organisationen. Detta kan vara leverantörer, kunder eller okända publics (ibid). Det 

andra sättet en organisation kan använda sig av extern kommunikation är när 

organisationen vill mäta vilken påverkan externa faktorer kan komma att ha på 

organisationen. Genom extern kommunikation kan en organisation skapa externa 

relationer till högt uppsatta personer i samhället samt till andra publics som finns i 

samhället (ibid.).  

 

När en organisation ska kommunicera med den externa omgivningen så måste 

organisationen besitta olika egenskaper som är viktiga (Iosif, 2014). Dessa är 
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öppenhet, utveckling, mångsidighet, vara målorienterad och att kunna visa ansvar. 

En organisation som visar på goda kunskaper inom hur de använder sig av extern 

kommunikation kan bilda goda relationer gentemot samhällets publics (ibid.).  

 

Extern kommunikation kan sammanfattas som: vem är det som kommunicerar, vad 

är det hen kommunicerar, inom vilken kanal kommunicerar hen, vilka resurser 

behövs för att kommunicera effektivt, att använda sig av organisationens resurser på 

ett effektivt sätt (Iosif, 2014).  

 

För att säkerställa att den externa kommunikationen mot samhällets publics blir så 

effektiv som möjligt så finns det vissa barriärer kring kommunikation som en måste 

ta hänsyn till, dessa är språkbarriären, uppfattnings barriären och omgivnings 

barriären (Iosif, 2014). För denna undersökning är det relevant att undersöka hur 

den externa kommunikationen påverkas utifrån hur olika saker kan tolkas av olika 

personer (ibid.). Eventuellt för att en person som tolkar budskapet kan ha bristande 

språkkunskaper i det språk som budskapet eller meddelandet är skrivet på eller för 

att personen är från ett annat land. För att undvika att denna språkbarriär uppstår 

kan kommunikatören tänka på att använda sig av simpla och vanliga ord och termer 

när de ska kommunicera externt (ibid.).  

 

En studie gjord 2018 har undersökt hur tillväxten av flyktingar från andra länder in till 

Europa de senaste åren har medfört utmaningar med hur organisationer ska lyckas 

kommunicera på ett effektivt sätt med nykomna invandrare (Kerremans, et al., 2018). 

Studien undersöker hur public service organisationer i Brüssel klarar av att få sina 

klienter till att förstå det som kommuniceras av organisationerna (ibid.). Med hjälp av 

intervjuer så fick forskarna en insikt i vilka kommunikationsproblem som fanns inom 

organisationerna gällande hur de kommunicerar med nykomna invandrare (ibid). Det 

visade sig att det fanns bristande kunskap i hur organisationernas medlemmar skulle 

kommunicera externt med de nykomna invandrarna så att de skulle kunna förstå och 

ta till sig informationen som gavs. Resultatet av intervjuerna visade på att en av de 

stora utmaningarna som kom upp var att organisationens medlemmar inte visste hur 

14 



de skulle kommunicera för att få de nykomna invandrarna till att förstå dem eftersom 

organisationernas medlemmar inte pratade samma språk som dem (ibid.).  

Den här studien visar på hur viktigt det är att klara av att hantera språkbarriären som 

kan dyka upp när exempelvis en organisation ska arbeta med att formulera ett 

budskap eller ett meddelande som ska kommuniceras med omvärlden. Studien visar 

på hur viktigt det är att ta hänsyn till vilka det är en egentligen pratar med i samhället 

och att en är tydlig att tänka på vilka grupper som finns inom samhället när en 

formulerar sitt kommunikativa budskap. Detta eftersom en vet aldrig om personerna 

en kommunicerar till besitter språkkunskaper nog till att förstå överkomplicerade 

formuleringar eller inte.  
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2.4 Att formulera ett budskap 

Budskapet är vad exempelvis en organisation vill förmedla och säga till omvärlden. 
Ett budskap ska vara bra strukturerat och det ska vara utformat på ett sådant sätt som 
gör att vem som helst som läser det ska kunna förstå vad det är en vill ha sagt med 
det. Det ställs ett krav på myndigheter och organisationer att deras budskap ska vara 
utformade utefter klarspråk så att alla läsare i samhället ska kunna förstå innehållet. 
Budskapets utformning blir därför viktigt att undersöka utifrån i denna studie, 
eftersom den undersöker hur små kommuner med stora mängder invandrare 
kommunicerar på Facebook.  
 
Det sägs att kärnan för all kommunikation är vad som sägs, alltså budskapet 

(Larsson, 2014, 195). Kommunikation som är uppbyggt med hjälp av ett väl 

formulerat budskap kan göra så att en organisation genom det budskap de förmedlar 

kan komma att väcka ett intresse hos samhällets invånare (ibid.). Det finns vissa 

saker som är viktigt att tänka på när en ska skapa och formulera sitt budskap, en av 

dessa är att en måste ha i åtanke att textens längd har en betydelse (ibid.). Det är 

oftast bra att budskap som en skapar är kort och koncist. Men om det korta 

budskapet blir för komplicerat och svårt att förstå för läsaren så är det viktigt att en 

förlänger texten och förklarar tydligare vad en menar så att det blir lättare för läsaren 

att förstå innehållet (Larsson, 2014, 207). En annan sak som en bör tänka på när en 

utformar sitt budskap är att texten och budskapets innehåll ska vara utformat på ett 

sätt som gör att det är begripligt. Det vill säga att texten förhåller sig till klarspråk, att 

texten inte är komplicerad och att den som utformar försöker att förklara eller 

utesluta krångliga ord (Larsson, 2014, 209). Myndigheters och organisationers texter 

och budskap har ett krav på sig att följa dessa riktlinjer, de måste vara formulerade 

på ett sådant sätt som gör att de är lätta att förstå för alla läsare som finns i 

samhället (ibid.). Om en text eller ett budskap inte är tillräckligt begripligt och tydligt 

för personen som läser det så kan det leda till att de istället väljer att ignorera och 

borste från budskapet som kommuniceras (ibid.). 
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I en studie publicerad 2018 så undersökte och kartlade forskare olika variabler som 

kom att spela en roll i hur väl budskap mottas samt hur väl de genererar 

engagemang hos läsarna (Villamediana-Pedrosa, Vila-Lopez, & Küster-Boluda, 

2018). En av variablerna som framkom i undersökningen till att vara viktiga och 

användbara för organisationer visade sig vara budskaps-verktyg (ibid.). Ett 

budskaps-verktyg är ett verktyg som organisationer använder sig av för att ta fram 

och formulera budskap mot den önskvärda målgruppen som organisationen vill 

kommunicera mot (ibid.). Enligt studien så var videor väldigt viktiga att använda sig 

av för att framföra ett budskap, men det visade sig även att förekomsten av text i sitt 

budskap också ansågs vara ett verktyg till att locka läsaren (ibid.). Med hjälp av detta 

kunde forskarna förutse positiva eller negativa reaktioner från organisationens 

målgrupp utefter vad budskapet innehöll (ibid.). Den här studien visar på att det är 

viktigt att tänka på hur ett budskap är formulerat när en vill kommunicera digitalt, hur 

dess innehåll ser ut eftersom texten har en påverkan på hur det uppfattas av 

läsaren. 
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3.0 Metod 
Under denna punkt presenteras och motiveras de metoder som har valts för att 
undersöka hur små kommuner, med en hög andel utrikes födda, förhåller sig till 
kraven kring klarspråk när de publicerar inlägg på Facebook.  

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys innebär att en genomför en undersökning av något 

skriftligt, muntligt eller bildmässigt genom att använda sig av likvärdiga, och därmed 

också jämförbara uppgifter av tillräckligt många analysenheter att dessa uppgifter då 

kan uttryckas och analyseras i form av nummer och siffror (Esaiasson et al., 2017, 

198). En kvantitativ innehållsanalys är ett väldigt bra verktyg att använda sig av när 

en ska undersöka frågor om förekomsten av olika kategorier. Det kan exempelvis 

handla om hur vanligt eller frekvent det är att vissa kategorier förekommer i en 

undersökning, och hur stort utrymme eller plats dessa kategorier tar i relation till 

varandra. För att illustrera detta tydligare med ett exempel så kan en med en 

kvantitativ innehållsanalys undersöka hur ofta en organisation publicerar inlägg på 

Facebook, det vill säga hur frekvent de postar inlägg. Samt undersöka hur långa 

dessa inlägg är, hur mycket utrymme de tar (ibid.). 

 

Mot denna bakgrund så får en kvantitativ innehållsanalys anses vara en bra och väl 

fungerande metod för delar av det som den här uppsatsen ämnar att undersöka. 

Nämligen genom att titta på i vilken utsträckning som de utvalda kommunerna lägger 

ut inlägg på Facebook under den utvalda tidsperioden och med hjälp av en kvalitativ 

textanalys se hur många av dessa inlägg som uppfyller de krav på klarspråk som 

finns på myndighetstexter.   
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3.2 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen skiljer sig från den kvantitativa innehållsanalysen 

eftersom istället för att endast analysera och räkna på siffror och mängden så ger 

den kvalitativa textanalysen forskaren en möjlighet och gå in mer på djupet och få en 

mer detaljerad förståelse genom en noggrann läsning av en texts innehåll 

(Esaiasson, et al., 2017, 211). När en forskare använder sig av kvalitativ textanalys 

så kan de gå igenom en text i sin helhet samt undersöka i vilken kontext den 

används i, forskaren undersöker alltså inte siffror och mängden utan istället 

undersöker de varför och hur någonting är (ibid.). Den kvalitativa textanalysen ger 

här forskaren möjligheten att hitta det som är centralt i texten, det innehåll som 

forskaren är ute efter att ta reda på, med hjälp av kvalitativ textanalys får forskaren 

chansen och möjligheten att på ett mer noggrant sätt analysera texters innehåll och 

gräva fram det forskaren specifikt är ute efter (ibid.). Kvalitativ textanalys som metod 

är perfekt att använda sig av när en är ute efter att hitta något specifikt i en text som 

kan vara svårt att hitta, tolka eller rent av vara obskyrt då metoden ger möjligheten 

att analysera texters innehåll mer på djupet för att hitta och gräva fram det som en är 

ute efter att hitta (ibid.). För att få en tydligare förståelse över hur bilder kan hjälpa till 

att bidra till att texters innehåll blir tydligare så kommer denna uppsats även att 

undersöka hur kommuners användande av bilder i relation till sina inlägg på 

Facebook hjälper till att förstärka, eller skapa, inläggets innehåll (Fogde, 2010, 179). 

 

Kvalitativ textanalys används ofta när en är intresserad av vad meningen med texten 

är, varför skriver en på ett sådant sätt, varför är innehållet utformat på ett sådant sätt, 

vad är det egentligen en vill säga med texten (Esaiasson, et al., 2017, 211). Den 

kommer i denna undersökning att användas för att komplettera den kvantitativa 

innehållsanalysen för att analysera själva innehållet i de Facebook inlägg som valts 

ut för att se huruvida kommunerna förhåller sig till klarspråk och språkbarriären. 
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Textanalysen har gått till genom att samla in totalt 79 inlägg i sin helhet från 14 

kommuner i ett dokument. Efter detta har varje inlägg granskats och tolkats utifrån 

elva analysfrågor (bilaga 8.1) som har framtagits med hjälp av teorier för att 

undersöka studiens frågeställning. Vid analysen av inläggens innehåll har vi noga 

granskat och tolkat inläggen fråga för fråga separat. Efter att alla 79 inlägg 

analyserats utefter analysfrågorna har samtliga analyser av inläggen sammanfattats 

i en textanalys som har använts för resultatet.  

3.3 Urval 

För denna undersökningen så har urvalet skett under flera olika moment. Under 

första steget av urvalet av undersökningens population (Esaiasson, et al., 2017, 

156-157) så har vi valt att undersöka kommuner i Sverige. Under detta steg så valde 

vi att avgränsa oss till kommuner med 30 000 invånare eller färre eftersom syftet 

med undersökningen är att undersöka hur små kommuner med stora mängder 

utrikes födda klarar av att hantera sin externa kommunikation på Facebook. I det 

andra steget av urvalet så undersöktes alla kommuner med 30 000 invånare och 

mindre för att identifiera kommuner vars medborgare bestod av en stor mängd 

utrikes födda. Slutligen i det sista steget så valde vi kommuner vars andel utrikes 

födda i motsvarighet till totalbefolkningen av kommunens invånare översteg 25%. 

Det var 14 kommuner som uppfyllde kraven på att ha en befolkning där utrikes födda 

består av 25% av kommunens invånare,  och därför valdes dessa kommuner ut.  

 
De kommuner som valts att undersöka är:  
 

● Olofström Invånare 2018: 13516 Utrikes födda: 25.07% 
● Älmhult Invånare 2018: 17568 Utrikes födda: 25.15% 
● Perstorp Invånare 2018: 7479 Utrikes födda: 25.22% 
● Högsby Invånare 2018: 6094 Utrikes födda: 25.47% 
● Åstorp Invånare 2018: 15987 Utrikes födda: 26.04% 
● Hylte Invånare 2018: 10914 Utrikes födda: 26.27% 
● Fagersta Invånare 2018: 13464 Utrikes födda: 26.37% 
● Lessebo Invånare 2018: 8780 Utrikes födda: 27.08% 
● Strömstad Invånare 2018: 13253 Utrikes födda: 27.22% 
● Övertorneå Invånare 2018: 4410 Utrikes födda: 27.32% 
● Upplands-bro  Invånare 2018: 28756 Utrikes födda: 27.36% 
● Eda Invånare 2018: 8575 Utrikes födda: 28.31% 
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● Burlöv Invånare 2018: 18360 Utrikes födda: 32.27% 
● Haparanda Invånare 2018: 9785 Utrikes födda: 41.47% 

 
Ovan är uträknat från statistik taget från SCBs databas (SCB C, 2019). Ordnat efter %-andel utrikes födda från minst till 
störst. 

 

3.4 Datainsamling 

Datan som har samlats in till denna undersökning har samlats in av en och samma 

person. Denna person har även sammanställt all data i ett dokument. Insamlingen av 

datan för denna undersökning har skett genom att manuellt gå igenom alla 14 

kommuners inlägg på Facebook under vecka 16, 15-21 april 2019. Samtliga inlägg 

från kommunerna under denna period har samlats i sin helhet i ett dokument som 

sparats. Detta dokument kommer att vara ett hjälpmedel för att göra den tänkta 

analysen.  

 

3.5 Material 

Datan som samlas in under datainsamlingen har fått en kodning som kommer att 

hjälpa till att undersöka hur pass tydliga inläggen som de 14 kommunerna gjort 

under vecka 16, 15-21 april 2019 egentligen är. Alla inlägg som de utvalda 

kommunerna gjorde på Facebook under den veckan kommer att samlas in i ett 

dokument för att sedan bli analyserat utifrån variabler som är framtagna med hjälp 

av klarspråk och anpassat till de teorier som valts att undersöka frågeställningen 

utifrån. Klarspråk är en riktlinje som alla myndigheter måste följa och den säger att 

alla ska ha tillgång och rätten att förstå den text som myndigheterna skriver 

(Institutet för språk och folkminnen, 2019). De variabler som framtagits har blivit 

formulerade till analysfrågor som går att se under bilaga 8.1. Utifrån analysfrågorna 

har vi kunnat analysera inläggen på Facebook för att se hur kommunerna förhåller 

sig till klarspråk samt om de tar språkbarriären på allvar. För att kunna göra en 

kvantitativ innehållsanalys har vi valt att använda oss av ett kodschema som tagits 

fram utifrån analysfrågorna som använts för att göra textanalysen. Detta Kodschema 

går att se i sin helhet i bilaga 8.2. Kodningen av inläggen har följt kodinstruktionerna 
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som finns under bilaga 8.3. Den kvantitativa innehållsanalysen har presenteras med 

hjälp av frekvenstabeller och diagram.  

 

3.6 Metodproblem 

Materialet och datan som har granskats och analyserats är inlägg på Facebook. Då 

dessa inlägg kan tas bort kan det bli problematiskt för andra forskare eller läsare att 

replikera undersökningen. För att förebygga att detta problemet uppstår, att material 

och data försvinner i tiden så har alla inlägg att sparats i sin helhet i ett dokument.  

 

3.7 Kvalitetsanalys 

Eftersom innehållet har granskats av endast två personer går det inte att säga att 

resultatet av analysen på något sätt är intersubjektiv. Det går inte att säga att 

resultatet som har framkommit är en representativ bild som delas bland en större 

grupp i samhället. Eftersom alla tolkar och förstår olika beroende på vem det är som 

analyserar. Däremot går det att säga att resultatet som presenterats är förankrat och 

analyserats utifrån teoretiska synsätt och därefter tolkats med hjälp av dessa för att 

sedan få ett sammanfattat resultat (Esaiasson, et al., 2017, 58). Dessvärre kan det 

vara så att någon annan forskare kan komma att undersöka samma sak med 

samma material och komma fram till ett resultat som skiljer sig från vårt resultat, på 

grund av att alla tolkar tydlighet olika (ibid.). För att utesluta att fel har uppstått till 

grund av exempelvis slarv under processen för datainsamlingen har processen 

granskats, och datan samlats i ett tydligt uppställt dokument skapat utefter ett 

kodschema (Esaiasson, et al., 2017, 64-65). Därefter har datan matats in i ett 

SPSS-dokument för få en översikt av resultatet och för att kunna presentera 

resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. För den kvalitativa textanalysen har 

samtliga 79 inlägg systematiskt placerats från alla 14 kommuner i följd. Alla inlägg i 

dokumentet har medföljande analysfrågor på sidan för att säkerställa att alla har 

analyserats utifrån samma analysfrågor (ibid.).  
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4.0 Resultat och Analys 

4.1 Kommunens tonläge på Facebook 
Tabell 1 

 
I tabell 1 här ovan går det att se hur ofta kommunernas inlägg på Facebook har haft 

en vänlig och personlig ton. 65 av 79 inlägg som kommunerna gjorde under vecka 

16 innefattar en vänlig och personlig ton, detta motsvarar 82.3% av alla inläggen. 14 

av 79 inlägg har inte haft en vänlig och personlig ton, detta motsvarar 17.7%.  

 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen av huruvida kommunernas inlägg är 

vänliga och personliga visar på att en väldigt stor mängd av inläggen använder sig 

av en vänlig och personlig ton. Hela 82.3% av inläggen har en vänlig och personlig 

ton vilket tyder på att kommunerna vill försöka att inkludera sina medborgare i det 

som förmedlas på Facebook.  

 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar att samtliga 14 kommuner är väldigt 

duktiga på att använda sig av sociala medier när de kommunicerar till sin befolkning. 

Kommunerna visar på ett bra sätt hur sociala medier kan användas för att inkludera 
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grupper i samhället genom att använda sig av en vänlig och välkomnande ton när de 

publicerar sina inlägg på Facebook. Genom denna vänliga och välkomnande ton kan 

grupper i samhället känna sig inkluderade, även om inlägget berör någon annan 

grupp i samhället. Denna inkludering kan göra så att utrikes födda som bor i 

kommunen känner att de också känner sig inkluderade i kommunens inlägg på 

Facebook vilket i sin tur kan leda till att de känner sig välkomna och som en del av 

samhället (Dekker & Engbersen, 2014). Genom att göra så att utrikes födda får en 

känsla av att de hör hemma och är inkluderade så kan detta i sin tur göra att deras 

integrationsprocess till att anpassa sig till sin nya miljö går snabbare och att denna 

process även sker smidigare (ibid.).  

 

I de fall då inläggen inte använt sig av en vänlig och personlig ton så har de istället 

haft en informativ ton. 14 av inläggen som analyserades vid den kvalitativa 

textanalysen använde sig av en informativ ton för att hjälpa till att förmedla viktigt 

information till befolkningen. Här visar kommunerna att de är bra på att använda sig 

av sociala medier just när det handlar om att nå ut med viktigt information. När 

inläggens innehåll innefattar viktigt information så är samtliga kommuner bra på att 

göra informationen tydlig och strukturerad. Tonen som används vid denna typ av 

inlägg känns professionell och informativ, vilket gör att en förstår att innehållet ska 

tas på allvar.  
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Exemplet här ovan från Lessebo kommun visar på hur kommunerna använder sig av 

informativt innehåll som är tydligt när de vill informera invånarna i sin kommun om 

något viktigt, i detta fallet att det är eldningsförbud. Detta styrker det Agostino säger 

om hur myndigheter kan och bör använda sig av sociala medier, genom att sprida 

information som är viktigt på sociala medier så kan en säkerställa att den når en stor 

publik snabbt (Agostino, 2013).  
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4.2 Vad säger bilden eller filmen i förhållande till textens 

innehåll 

Tabell 2 

 
I tabell 2 här ovan går det att se hur ofta bild eller film i kommunernas inlägg på 

Facebook hjälper till att stärka inläggets innehåll på någotvis. 73 av 79 inlägg som 

kommunerna gjorde under vecka 16 har använt sig av bilder eller film på ett sätt som 

gör att inläggets innehåll blir förstärkt, detta motsvarar 92.4% av alla inläggen. 2 av 

inläggen har använt bilder och film på ett sätt som gör att inläggets innehåll inte blir 

förstärkt, detta motsvarar 2.5% av alla inläggen. 4 av inläggen har ingen bild eller 

film alls, detta motsvarar 5.1% av alla inläggen. 

 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visade på att majoriteten, 92.4% av 

inläggen som kommunerna publicerade under vecka 16 har använt sig av bilder och 

film på ett sätt som gör att inläggets innehåll blir tydligare när bilder och film 

presenteras tillsammans med text.  
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Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar på att kommunerna har valt att 

använda sig av bilder och filmer i inläggen på ett sätt som gör att inläggens innehåll 

och budskap blir betydligt tydligare. Det syns att kommunerna försöker att välja 

bilder och filmer som är relevanta för inläggets innehåll för att göra texten tydligare 

att förstå. Alla 14 kommunerna som har undersökts visar på att de är duktiga att 

använda sig av bilder till att förstärka och förtydliga de budskap som de förmedlar på 

Facebook. Larsson säger att en bör tänka på att utforma ett budskap på ett sätt som 

gör att det är begripligt och lätt att förstå (Larson, 2014, 209), vilket kommunerna gör 

genom att använda sig av bilder och filmer tillsammans med text i sina inlägg.  

4.3 Hur förstår man texten utan bilder och film 
Tabell 3

 
I tabell 3 här ovan går det att se huruvida det går att förstå Facebook-inläggens text 

utan bilder och film. 66 av 79 inlägg som kommunerna gjorde under vecka 16 går att 

förstå utan att bild eller film behövs, detta motsvarar 83.5% av alla inläggen. 7 av 79 

inläggs innehåll  går inte att förstå utan bilden eller filmen, detta motsvarar 8.9% av 

alla inlägg. 6 av 79 inlägg har inte någon text, detta motsvarar 7.6% av alla inläggen.  
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Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på att majoriteten med 83.5% 

av inläggen går att förstå utan att behöva använda sig av bilder eller en filmer till att 

förklara och förtydliga inläggets innehåll. Resultatet visade även på att 7 av inläggen 

inte gick att förstå utan att en bild eller film användes tillsammans med text.  

 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar att kommunerna väldigt sällan 

behöver använda sig av bilder eller film för att göra att läsaren ska kunna förstå vad 

inläggets innehåll och text vill säga. Men ibland så var det väldigt nödvändigt att 

inläggen innefattade en bild eller en film för att göra så att läsaren skulle förstå 

kontexten, eftersom det exempelvis kunde stå “Vi gratulerar vinnarna!” i ett inlägg 

och bilden eller filmen visade vad som skulle gratuleras.  

 

 

28 



Inlägget här ovan visar på ett exempel där bilden behövs för att förstå inläggets 

kontext. Utan bilden så hade det bara gått att urskilja av texten att någon hade vunnit 

något men det hade inte gått att förstå vilka, eller vem det var som var vinnare. Det 

går heller inte att förstå vad det är för något de har vunnit om inte bilden hade 

berättat det för läsaren.  

 

Genom att noga tänka efter vad budskapet är för inlägget så har samtliga 14 

kommuner visat på att de är bra på att formulera tydliga och förklarande inlägg som 

kan stå för sig själva utan att behöva använda sig av andra element (bilder eller film) 

för att förtydliga dem (Larsson, 2014, 207, 209). Men kommunerna visar även på att 

de vet när det är viktigt att använda sig av bilder och film när texten behöver något 

att luta sig tillbaka mot för att hjälpa till att förklara vad det handlar om.  

4.4 Hur logisk är Facebook-inläggens disposition 
Tabell 4 

 
I tabell 4 här ovan går det att se hur ofta inlägg med en text som är logiskt uppställd 

publicerades av kommunerna på Facebook under vecka 16. 69 av 79 inlägg som 

kommunerna gjorde under vecka 16 har använt sig av en logiskt uppställd text, detta 

motsvarar 87.3% av de undersökta inläggen. 3 av inläggen som kommunerna 
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publicerades på Facebook har inte använt sig av en logiskt uppställd text, detta 

motsvarar 3.8% av alla inläggen. 7 av inläggen hade ingen text alls, detta motsvarar 

8.9% av alla inläggen. 

 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visade på att majoriteten av 

inläggen med 87.3% är uppställda på ett sätt som är logiskt för dess innehåll och 

hjälper till att göra så att läsaren kan följa med i texten betydligt bättre.  

 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar att kommunerna väljer att presentera 

och lägga upp inläggens innehåll på ett sätt som är logisk. I väldigt många av 

inläggen börjar kommunerna med att berätta vad inlägget handlar om, och vad som 

berörs i texten så att läsaren direkt ska förstå textens innebörd. Efter att ha 

informerat läsaren vad inlägget berör så fortsätter inläggen oftast med att förmedla 

information som inlägget handlar om, exempelvis att det är eldningsförbud. Genom 

att inläggen använder sig av en logisk uppställning gällande innehåll gör detta att det 

blir enkelt att följa med och förstå innebörden av inlägget (Larsson, 2014, 207, 209). 

Inläggets läsbarhet ökar vilket kan hjälpa till att göra så att det blir mer tillgängligt för 

en större del i samhället (ibid.).  
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4.5 Förklaras allt i inläggen 

Tabell 5 

 
I tabell 5 här ovan går det att se hur ofta kommunerna förklarar det som behöver en 

förklaring av innehållet i sina inlägg på Facebook. 60 av 79 inlägg som kommunerna 

gjorde under vecka 16 har förklarat det som behöver en förklaring i inläggets 

innehåll. Detta motsvarar 75.9% av de undersökta inläggen. 19 av inläggen har 

behövt en förklaring till inläggets innehåll, men inte haft det. Detta motsvarar 24.1% 

av inläggen. 

 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på att majoriteten av inläggen 

med 75.9% förklarar allt som behöver en förklaring. Resultatet visade även på att 

24.1% av inläggen behövde ytterligare förklaring av innehåller för att göra så att 

läsaren skulle förstå vad allt som inlägget handlade om innebär.  

 
Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar på att kommunerna är bra på att ge 

en förklaring till innehåll som behöver en förklaring, detta för att göra så att läsaren 

ska kunna förstå vad det är inlägget egentligen handlar om. Textanalysen av 

31 



inläggen visar även på att det finns utrymme till förbättring då det ibland är svårt att 

förstå vad inlägget handlar om då en förklaring saknas. Det är extra viktigt att ge 

tydliga och bra förklaringar när det gäller att förmedla viktig information snabbt på 

Facebook så att alla grupper i samhället oavsett etnicitet, kön,ålder, sexuell läggning 

eller utbildning ska kunna ta till sig den (Severin & Tankard, 2014, 377). Med hjälp av 

att förbättra och förklara tydligt allt som behöver en förklaring så kan detta göra att 

kommunerna bryggar de kunskapsklyftor som kan finnas kring språket i deras 

kommun (ibid.).  

4.6 Hur överflödig är inläggens text 

Tabell 6 

 
I tabell 6 här ovan går det att se hur ofta kommunerna har använt sig av överflödig 

text i sina inlägg på Facebook under vecka 16. 9 av 79 inlägg som kommunerna 

gjorde under vecka 16 har använt sig av överflödig text i sina inlägg på Facebook. 

Detta motsvarar 11.4% av de undersökta inläggen. 63 av de 79 inläggen, vilket 

också motsvarar 79.9% av de totala inläggen, hade inte någon överflödig text. 7 av 

de undersökta inläggen hade ingen text överhuvudtaget. Detta motsvarar 8.9% av 

inläggen. 
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Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar på att majoriteten av inläggen 

med 79.9% inte innehåller någon text som känns överflödig. Resultatet visar även på 

att 11.4% av inläggen använder sig av överflödig text, vilket gör att det blir svårare 

att följa med i texten.  

 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar på att samtliga kommuner är bra på 

att undvika att skriva överflödig text i sina inlägg på Facebook. Kommunerna skriver 

på ett sätt som gör att inläggen blir lätt att följa då inlägget inte tyngs ner av 

överflödig information i form av exempelvis överflödig komplicerad text. Att använda 

sig av relevant innehåll som inte är överflödigt gör att missförstånd kring innehållet 

inte dyker upp under läsningen. Genom att göra kommunikation tydlig och enkel och 

utan överflödig information så kan den tas emot på ett mer effektivt sätt av en större 

mängd grupper i samhället (Iosif, 2014). Kommunerna visar med hjälp av sina 

Facebook-inlägg att de tänker på sin kommunikation innan de publicerar sina inlägg 

på Facebook. Detta eftersom att inläggen i majoritet är fri från överflödig text och 

därmed möjliggör att innehållet kan uppfattas av fler personer.  

 

Resultatet av kvalitativa textanalysen visar även att det ibland kan bli svårt att följa 

med i inläggen då de innehåller onödig text som bara skadar dess läsbarhet utan att 

förtydliga något. Här finns det rum till att förbättras då det är viktigt att den externa 

kommunikationen är effektiv för att bibehålla och skapa relationer till grupper i 

samhället (Iosif, 2014).  
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4.7 Hur ofta används rubriker i inläggen 
Tabell 7 

 
I tabell 7 här ovan går det att se hur ofta kommunerna använde sig av rubriker i de 

texter eller bilder de publicerade genom sina inlägg på Facebook under vecka 16. 34 

av 79 inlägg som kommunerna gjorde under vecka 16 har någon typ av rubrik. 

Antigen i en bild tillhörande inlägget, eller i texten tillhörande inlägget. Detta 

motsvarar 43% av inläggen. 45 av de 79 inlägg som undersöktes hade ingen form av 

rubrik i varken sin text eller i sin bild. Detta motsvarar i sin tur 57% av inläggen.  

 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på att det är relativt jämt 

huruvida inläggen har en rubrik eller inte. 43% av inläggen har använt sig av rubrik i 

någon form medan 57% av inläggen inte har använt sig av en rubrik i någon form. 

Det går här att säga att samtliga kommuner väljer att använda sig av rubriker ibland 

och ibland väljer de att inte använda sig av dem, men varför detta förekommer går 

inte att svara på.  

 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar på att Facebook-inläggen är väldigt 

delade gällande att använda sig av rubrik i någon form. Det är nästan så att hälften 
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av inläggen har en rubrik i någon form och den andra hälften har ingen rubrik. Här 

finns det ett stort utrymme för samtliga kommuner att förbättra sig och börja använda 

rubriker i sina inlägg i någon form. Rubriker är till för att hjälpa till för läsaren att 

direkt kunna förstå vad något innehåller och handlar om. Om kommunerna hade 

använt sig flitigt av tydliga rubriker så kan detta potentiellt göra att inläggen får en 

högre läsbarhet och förståelse hos personer som har språksvårigheter. Genom att 

använda sig av tydliga och informativa rubriker kan det leda till att utsatta grupper i 

samhället, som kanske inte har tillräcklig kunskap för att ta till sig inläggets innehåll i 

sin helhet, eventuellt ändå kan förstå rubrikens innebörd och därmed ändå få en 

förståelse av vad innehållet säger (Severin & Tankard, 2014, 377). 

 

4.8 Hur ser meningsuppbyggnaden ut i inläggen 

Tabell 8 

 
I tabell 8 här ovan går det att se hur ofta under vecka 16 som kommunerna använde 

sig av korta och tydliga meningar i sina inlägg på Facebook. 70 av de 79 inlägg som 

kommunerna gjorde under vecka 16 har använt sig av en kort och tydlig text i sina 

inlägg. Detta motsvarar 88.6% av inläggen. 2 av inläggen, vilket motsvarar 2.5% av 

de totala inläggen som undersökts, använder sig av meningar som antingen är för 
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långa eller för otydliga. 7 av inläggen innehöll ingen text alls. Detta motsvarar 8.9% 

av inläggen. 

 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på att 88.6% av inläggen har 

använt sig av meningar som är korta och tydliga som gör inlägget lättare att läsa. 

Varav 2.5% av inläggen har använt sig av långa och komplicerade meningar som 

skadar läsbarheten hos inläggen.  

 
Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar på att de flesta av kommunerna, inte 

alla, har en förståelse av innebörden av att använda sig av tydliga och bra 

formulerade meningar. Inläggen som använt sig av meningsuppbyggnader som är 

korta och enkla att förstå gör att inläggets läsbarhet ökar. De få inlägg som använde 

sig av långa och komplicerade meningar blev betydligt svårare att läsa. Genom att 

använda sig av en meningsuppbyggnad med korta och enkla meningar så kan en 

göra inlägg på Facebook tydligare och mer lättsamma att läsa. Detta kan i sin tur 

leda till att grupperingar i samhället som har bristande språkkunskap kan komma att 

kunna ta till sig innehållet på ett bättre sätt (Severin & Tankard, 2014, 377).  
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4.9 Hur ser ordvalet i inläggen ut 
Tabell 9 

 
I tabell 9 här ovan går det att se hur ofta kommunerna publicerade inlägg under 

vecka 16 på Facebook där alla ord i inläggets text var enkla att förstå. I 66 av de 79 

inlägg som kommunerna gjorde under vecka 16 så var alla textens ord enkla att 

förstå. Det motsvarar 83.5% av inläggen. 6 stycken inlägg, eller 7.6% av de 

undersökta inläggen, innehåller ord som är svåra eller krångliga att förstå. I 7 av 

inläggen som undersöktes finns ingen text. Det motsvarar 8.9% av inläggen.  

 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på att 83.5% av 

Facebook-inläggen har använt sig av simpla och enkla ord, vilket gör att det blir 

lättare att läsa. 7.6% av Facebook-inläggen har visat sig innehålla ord som är svåra 

och komplicerade att förstå, vilket har skadat läsbarheten hos dessa inläggen.  

 
Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar på att samtliga kommuner är väldigt 

noga med att formulera och bilda sina inlägg utefter riktlinjerna kring klarspråk. Detta 

eftersom majoriteten av inläggen använder sig av ett enkelt och tydligt språk i 

innehållet. Iosif (2014) menar på att personer i samhället tolkar ett budskap olika 
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beroende på vilken kunskap en har kring språket. Detta betyder att personer som 

eventuellt har språksvårigheter eller bristande kunskap i det språk som inlägget är 

formulerat i kan få ett problem med att förstå dess innehåll. Detta går att undvika 

genom att tänka på att använda sig av och formulera sig med ett språk som är enkelt 

och tydligt, att försöka undvika i den mån det går att använda sig av svåra och 

komplicerade ord (ibid.). Samtliga inlägg visar på att kommunerna har tagit den 

språkbarriär som finns i samhället på allvar. Detta har de gjort genom att visa på att 

de använder sig av ett språk som är lätt att förstå, att försöka bortse att använda sig 

av facktermer eller ord som behöver en lång förklaring. Detta i sin tur kan leda till att 

så många grupper i samhället som möjligt kan komma att ta till sig informationen, 

oavsett om någon grupp har språksvårigheter eller inte (ibid.).  

4.10 Har fler språk än svenska använts i inläggen 

Tabell 10 

 

I tabell 10 här ovan går det att se hur ofta kommunerna publicerat inlägg på 

Facebook på något annat språk än svenska under vecka 16. Inget inlägg 

publicerades av någon kommun på något annat språk än svenska under vecka 16. 
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72 inlägg publicerades på svenska, vilket motsvarar 91.1% av inläggen. 7 inlägg, 

eller 8.9% av de undersökta inläggen, innehöll inte någon text.  

 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på att alla Facebook-inlägg 

som innefattade text endast finns på svenska och att de inte använder sig av något 

annat språk.  

 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen av Facebook-inläggen avslöjade att inget 

av inläggen som hade någon text fanns på något annat språk än svenska. Detta kan 

eventuellt betyda att kommunerna inte har tagit i åtanke att deras kommun består av 

en stor mängd utrikes födda. Här finns det stort utrymme till förbättring hos samtliga 

kommuner. Genom att göra så att innehållet i inläggen samt övrig information 

tillgänglig på fler språk än svenska så skulle detta kunna göra att språkbarriären som 

finns i samhället spräcks (Iosif, 2014). Detta i sin tur skulle leda till att grupper som 

finns i sveriges samhälle som har problem med det svenska språket skulle kunna 

kunna ha samma möjlighet som inrikes födda att ta till sig information som publiceras 

på Facebook (ibid.). Med hjälp av att använda sig av fler språk än svenska i sina 

inlägg så skulle även kommunerna kunna brygga kunskapsklyftan som finns i 

samhället så att även dessa utsatta grupper i samhället har tillgång till information 

(Severin & Tankard, 2014, 377).  
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4.11 Är alla grupper uppmärksammade 
Tabell 11 

 
I tabell 11 ovan går det att se hur ofta kommunerna uppmärksammade nyinflyttade 

till kommunen, eller invandrare eller medborgare från andra länder någon gång 

genom sina inlägg på Facebook under vecka 16. 4 av de 79 inlägg som 

kommunerna gjorde på Facebook under vecka 16 har uppmärksammat antingen, 

nyinflyttade till kommunen, eller invandrare eller medborgare från andra länder. Det 

motsvarar 5.1% av de undersökta inläggen. 75 av inläggen har inte på¨något sätt 

uppmärksammat någon av de ovan nämnda grupperna. Det motsvarar i sin tur 

94.9% av de undersökta inläggen från vecka 16. 

 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att det endast är 5.1% av 

inläggen som på något sätt uppmärksammar antingen nyinflyttade till kommunen, 

eller invandrare eller medborgare från andra länder. Det går inte att säga varför det 

är så få inlägg som berör detta. En stor majoritet av inläggen 94.9% 

uppmärksammar inte någon av dessa grupper.  
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Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar att det är en väldigt liten andel av 

inläggen som kommunerna publicerat på Facebook under vecka 16 som direkt 

involverar nyinflyttade till kommunen, utrikes födda medborgare eller medborgare 

från ett annat land på något sätt. Genom att inte bli uppmärksammade så kan detta 

leda till att dessa grupper i samhället kan komma att känna sig exkluderade på 

sociala medier. Detta gör i sin tur att dessa grupper istället väljer att söka sig till 

grupper på Facebook där andra utrikes födda eller medborgare från andra länder 

finns, det här kallas för ingrupper (Croucher & Rahmani, 2015). Croucher och 

Rahmani menar att migranter som känner sig exkluderade kan komma att välja att 

bortse från information som ges av samhället de bor i och istället välja att främst ta 

till sig information från den egna ingruppen (ibid.). Exkluderingen kan även leda till 

att utrikes födda och medborgare från andra länder tar betydligt längre tid på sig att 

integrera och anpassa sig till det nya samhället och den nya kulturen, samt att om 

exkluderingen sker under en längre tid så kan dessa grupper få en väldigt negativ 

syn på den nya kulturen (ibid.).  

 

Här finns det utrymme för förbättring bland de undersökta kommunerna. Då att 

uppmärksamma olika grupper i samhället kan få dessa grupper att känna sig mer 

inkluderade och som en del av samhället. Samt att kommunerna genom inkludering 

kan hjälpa till att underlätta flytten och integrationsprocessen till ett nytt land så att 

den sker under en kortare period och utan problem och så att ingen grupp i 

samhället ska behöva känna sig exkluderad.  
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5.0 Slutsats 

Syftet för denna uppsats var att undersöka huruvida små kommuner, med en 

hög andel utrikes födda, förhåller sig till kraven kring klarspråk när de 

publicerar inlägg på Facebook.  

 

Med hjälp av syftet har en undersökning gjorts som har utmynnat i ett resultat. 

Slutsatsen som går att dra utifrån resultatet är att samtliga kommuner flitigt använder 

sig av klarspråk när de utformar sin externa kommunikation på Facebook. Resultat 

visar på att kommunerna använder sig av ett tydligt och enkelt språk och att de 

försöker, i den grad det går, att utesluta överflödig och komplicerad information. Det 

går att se i resultatet att samtliga kommuner verkar ta språkbarriären som kan 

uppstå i samhället på allvar genom att använda sig av klart och tydligt språk när de 

kommunicerar på Facebook. Däremot skulle kommunerna absolut kunna göra ett 

bättre jobb rörande denna fråga, eftersom det kan vara så att det finns bristande 

kunskap gällande det svenska språket i kommunerna. Detta eftersom över 25% av 

invånarna i de utvalda kommunerna är utrikes födda. Inget av de utvalda 79 inläggen 

fanns på något annat språk än svenska, oavsett vilket innehåll de hade. Här finns 

utrymme till förbättring då det skulle vara bra för kommunerna att ge viktigt 

information på fler språk än bara svenska, exempelvis engelska. Detta för att 

säkerställa att även grupper i samhället som kan ha språksvårigheter ska kunna ta 

till sig viktig information, som exempelvis att det är eldningsförbud eller att det är 

farligt utsläpp i området.  

 

Det går att dra slutsatsen att kommunerna har försökt att vara inkluderande i sina 

inlägg genom att använda sig av vänlig och lagomt personlig ton tillsammans med 

att vara tydlig och enkel i innehållet. Detta i sin tur kan göra att utrikes födda som bor 

i kommunerna känner sig inkluderade på kommunens sociala medier, vilket kan leda 

till att de ansluter sig till aktiviteter som sker i kommunen och att de börjar att 

interagera med inrikes befolkningen. Genom att känna sig inkluderade kan de utrikes 

föddas integrationsprocess till att anpassa sig till den svenska kulturen gå smidigare 
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och ske under en kortare period än hos utrikes födda som känner sig exkluderade. 

Detta styrks av det Dekker och Engbersen diskuterar i sin studie som togs upp i 

teorikapitlet.  

 
Slutligen går det att se att samtliga kommuner förhåller sig till språkkraven som ställs 

på myndigheter genom att de följer riktlinjerna kring vad klarspråk säger. Att all text 

som myndigheter och organisationer tar fram ska vara formulerat på ett tydligt och 

enkelt sätt som gör att så många i samhället som möjligt ska kunna ta del av dess 

innehåll.  

6.0 Slutdiskussion 

Som tagits upp i slutsatsen kring hur kommunerna har tagit språkbarriären på allvar 

så går det absolut att diskutera att det finns rum till förbättring hos samtliga 

kommuner. Genom att göra så att samtliga inlägg som publiceras av kommunen 

finns tillgänglig på mer språk än bara svenska går det att med större sannolikhet 

göra att en ytterligare grupper i samhället ska kunna ta till sig innehållet. Det är inte 

alltid att ett tydligt och enkelt språk gör att alla ska kunna ta till sig innehållet. Detta 

blir om mer ännu viktigare att tänka på när det gäller viktigt information, eftersom det 

annars kan göra att medborgare som inte förstår innebörden av inläggen kan komma 

till skada ifall det handlar om farliga utsläpp i området eller liknande. Det sägs att en 

bild säger mer än tusen ord. Vi vill påstå att bilder och filmer kan översätta 

innebörden av innehåll till många språk utan att nödvändigtvis behöva använda sig 

av varken text eller tal för att genomföra detta. Med hjälp av att använda sig av bilder 

och filmer som tydligt visar en aktivitet, exempelvis visa hur man återvinner skräp, 

kan innebörden av budskapet förstås av många även om det bara finns på ett språk. 

Genom att kommuner använder sig av bilder och film på sociala medier på det sätt 

som beskrivits ovan i en ännu större utsträckning än vad de gör idag, kan 

möjligheten att nå ut till utrikes födda med sina budskap också på så sätt ökas 

ytterligare.  
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6.1 Framtida forskning 

En framtida studie som skulle kunna vara intressant att undersöka utifrån är hur 

utrikes födda i dessa 14 kommuner upplever kommunikationen som sker på sociala 

medier. Huruvida språkkraven som ställs på kommunerna är tillräckliga för att göra 

så att denna grupp i samhället ska förstå dess innehåll. För att undersöka detta 

skulle en kunna göra fokusgrupper där man frågar utrikes födda hur de upplever 

kommunernas kommunikation på sociala medier och sedan fråga vad det är som 

behövs för att göra så att den blir tillräckligt tydlig så att utrikes födda som 

fortfarande inte hunnit lära sig språket ska kunna förstå dess innehåll.  
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8.0 Bilagor 

8.1 Analysfrågor 
För att kunna analysera de 79 Facebook inläggen och för att kunna besvara 

undersökningens frågeställning så har elva analysfrågor tagit fram utifrån studiens 

fyra teorier. Analysfrågorna är framtagna utifrån sociala medier, kunskapsklyftan, 

extern kommunikation och budskap. Vissa av dessa analysfrågor är utformade 

utefter fler än en av teorierna.  

 
 
Analysfråga 1: Har inlägget en vänlig och lagomt personlig ton? 
(Sociala medier, extern kommunikation) 
 
Analysfråga 2: Förstärker bilden eller filmen inläggets innehåll? 
(Extern kommunikation) 
 
Analysfråga 3: Går textens innehåll att förstå utan bilder och film?  
(Sociala medier, extern kommunikation, budskap) 
 
Analysfråga 4: Är texten logiskt uppställd?  
(Extern kommunikation, budskap) 
 
Analysfråga 5: Förklarar inlägget allt som behöver en förklaring?  
(Extern kommunikation, kunskapsklyftan, budskap) 
 
Analysfråga 6: Använder de sig av överflödig text i inläggen?  
(Extern kommunikation, budskap) 
 
Analysfråga 7: Använder de sig av rubriker i texten eller bilden? 
(Budskap) 
 
Analysfråga 8: Används korta och tydliga meningar?  
(Kunskapsklyftan, budskap) 
 
Analysfråga 9: Hur ser ordvalet ut? Är alla ord enkla att förstå?  
(Kunskapsklyftan, budskap) 
 
 
Analysfråga 10: Har kommunerna använt sig andra språk än Svenska?  
(Extern kommunikation) 
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Analysfråga 11: Uppmärksammar inlägget  nyinflyttade, utrikes födda eller 
medborgare från andra länder på något sätt?  
(Extern kommunikation, budskap) 
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8.2 Kodschema för kvantitativ innehållsanalys 

ID 
00 

Kodare 
Anton Westin 

Datum  
ååååmmdd 

 
1. Vilken kommun tillhör inlägget? 

 
1. Burlöv  
2. Eda 
3. Fagersta 
4. Haparanda 
5. Hylte 
6. Högsby 
7. Lessebo 
8. Olofström 
9. Perstorp 
10. Strömstad 
11. Upplands-bro 
12. Åstorp 
13. Älmhult 
14. Övertorneå 

 
2. Har inlägget en vänlig och lagomt personlig ton? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Förstärker bilden eller filmen inläggets innehåll? 

1. Ja 

2. Nej 
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3. Finns ingen bild eller film 

4. Går textens innehåll att förstå utan bilder eller film? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Finns ingen text 

5. Är texten logiskt uppställd?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Finns ingen text 

6. Förklarar inlägget allt som behöver en förklaring? 

1. Ja 

2. Nej 

7. Används överflödig text i inlägget? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Finns ingen text 

8. Används rubriker i inläggets text eller bild? 

1. Ja 
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2. Nej 

9. Används korta och tydliga meningar? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Finns ingen text 

10.Är alla ord i inlägget enkla att förstå?  

1. Ja 

2. Nej 

3. Finns ingen text 

11.Har kommunen använt sig andra språk än Svenska i sitt inlägg? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Finns ingen text 

12.Uppmärksammar inlägget nyinflyttade, utrikes födda eller medborgare 
från andra länder på något sätt?  

1. Ja 

2. Nej 
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8.3 Kodinstruktioner 
Här nedan finns instruktioner för varje variabel som finns i kodschemat under bilaga 

8.2. Varje Facebook inlägg kommer att kodas utefter dessa instruktioner för att 

sedan presenteras i en kvantitativ innehållsanalys. 

 
Variabel 1: Här anges vilken kommun inlägget tillhör. 

Variabel 2: Här ska fyllas i huruvida inlägget har en vänlig och lagomt personlig ton 
(Ja/Nej).  

Variabel 3: Här ska fyllas i huruvida bilden eller filmen i inlägget förstärker dess 
innehåll (Ja/Nej/Finns ingen bild eller film). 

Variabel 4: Här ska fyllas i huruvida inläggets innehåll går att förstå utan bild eller 
film (Ja/Nej/Finns ingen text). 

Variabel 5: Här ska fyllas i huruvida texten i inlägget har en logisk uppställning 
(Ja/Nej/Finns ingen text). 

Variabel 6: Här ska fyllas i huruvida inlägget förklarar allt som behöver förklaras 
(Ja/Nej). 

Variabel 7: Här ska fyllas i huruvida inläggen använder sig av överflödig text eller 
inte (Ja/Nej/Finns ingen text). 

Variabel 8: Här ska fyllas i huruvida inlägget har en rubrik i text eller bild (Ja/Nej). 

Variabel 9: Här ska fyllas i huruvida inlägget har korta och tydliga meningar 
(Ja/Nej/Finns ingen text).  

Variabel 10: Här ska fyllas i huruvida ordvalet i inläggen är tydligt och enkelt 
(Ja/Nej/Finns ingen text).  
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Variabel 11: Här ska fyllas i huruvida kommunen har använt sig av annat språk än 
Svenska i inläggen (Ja/Nej/Finns ingen text).  

Variabel 12: Här ska fyllas i huruvida inlägget involverar nyinflyttade,utrikes födda 
eller medborgare från andra länder på något sätt (Ja/Nej). 
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8.4 Sammanfattning av kvantitativ innehållsanalys 

Här ovan presenteras det sammanfattade resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Den 
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kvantitativa innehållsanalysen går att läsa av med det kodschema som går att finna i bilaga 
8:2. 
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