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Abstract 

The society we currently live in is constantly communicating loads of financial 

information. At the same time this information becomes increasingly complex which 

makes it difficult for the average financial literate public to take in and efficiently 

make use of. The public sector and in this case the municipality should be 

characterized by an openness towards the public to let them be able to examine the 

operations and be a part of electing decision-makers in the committee. Question is 

how financial information can be conformed to the needs of the average public in 

this increasingly financially complex society. 

The aim of this study is to find out how municipalities can communicate their 

financial information to the public in a way that enables them to understand and 

further increase their interest in this matter. 

Interviews with communicators within the City of Stockholm, analyzes of their 

financial communication as well as a survey is what constitutes our study. Through 

these we have found that to awaken an interest for financial information visual 

elements must be present. Next step will be to get the reader to understand the 

information by simplify and explain the information in a more concrete way. Finally 

the informed reader who wants to read more need directions to where he or she can 

find more information. If this is done the citizen will gain financial knowledge to 

start taking a more active role in his or hers financial life as well as becoming more 

informed of the municipality’s organization.  

Keywords: Financial Literacy, Freedom of Information, Information Design 

  



 

 

 
 

Sammanfattning 

Samhället vi lever i idag sänder ut mängder av ekonomisk information samtidigt som 

informationen blir mer och mer komplex.  Den ökande komplexiteten gör det svårt 

för den genomsnittliga finansiellt litterata allmänheten att ta till sig informationen 

och använda den effektivt. Den offentliga verksamheten och i det här fallet 

kommunen ska präglas av öppenhet mot allmänheten för att låta allmänheten 

kontrollera verksamheterna och vara delaktig i valet av beslutsfattare. Frågan blir hur 

informationen kan anpassas till den genomsnittliga allmänheten i det alltmer 

komplexa finansiella samhället.  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur kommuner kan kommunicera ut sin 

finansiella information till allmänheten, för att få invånarna att förstå och därmed öka 

intresset för dessa frågor. 

Genom intervjuer med kommunikatörer inom Stockholms stad, analys av deras 

finansiella kommunikation och en enkätundersökning har vi kommit fram till att 

intresset för informationen är det som först måste väckas via visuella element. Nästa 

steg blir att få läsaren att förstå informationen via en förenkling och konkretisering 

av språket. Slutligen krävs det direktioner till vidare information för den läsare som 

är intresserad av att veta mer. På detta sätt ökar invånaren sin kunskap i finansiella 

frågor och kan ta en mer aktiv del i sin privatekonomi samtidigt som den blir mer 

insatt i kommunens förehavanden. 

Nyckelord: finansiell läskunnighet, offentlighetsprincipen, informationsdesign 

 

 



 

Förord 

Vi vill tacka Stockholms stad som har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma 

vid insamlandet av information.  

Ett stort tack vill vi även rikta till våra handledare Roland Almqvist och Andreas 

Sundström för att de har gett konstruktiv kritik och alltid svarat på våra frågor och 

därmed har varit till stor hjälp för utformandet av denna uppsats. Opponenterna i 

IKE:s uppsatsgrupp har även de med gott hjärta bidragit med konstruktiv kritik och 

förtjänar likväl ett stort tack. 

Slutligen vill vi tacka vår omgivning för stöd och hjälp i denna långa process, men 

framförallt varandra för gott samarbete och många härliga skratt.  

 

Stockholm, 12 januari 2014 

 

Elin Gustafsson  Therése Janering 
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1 Introduktion 

I detta avsnitt sker en utförlig genomgång av de delar som ligger till grund för vår 

studie där offentlighetsprincipen, finansiell läskunnighet och Stockholms stad är de 

framträdande grunderna.  

 Problembakgrund 1.1

I Sverige finns det 290 olika kommuner (Westlund, 2013), varav Stockholms stad är 

en av dem. De svenska kommunerna karaktäriseras av det självstyre som har 

tillskrivits dem genom grundlag. Grundlagen säger att en kommun ska lyda under det 

ramverk som regering och riksdag har fastslagit men i övrigt får kommunen styra sina 

angelägenheter som de själva finner lämpligt. Självstyret tillåter kommunerna att 

bland annat ta ut skatt från sina invånare och fatta självständiga beslut för den 

kommunala driften (SFS 1974:152; Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).  

Kommunen styrs av kommunfullmäktige som är direktvalda politiska församlingar. 

Personerna i kommunfullmäktige arbetar på uppdrag av allmänheten genom att de har 

blivit förtroendevalda antingen genom att allmänheten har röstat i kommunvalet på en 

specifik politiker eller genom sin röst på ett parti (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013). Röstberättigad i kommunvalet är den person som har fyllt 18 år, är 

svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella kommunen (SFS 1990:900). Det 

finns även möjlighet för den som inte är svensk medborgare att, under vissa 

premisser, få rösta i kommunvalet. För privatpersoner är gällande lag att man blir 

kommunmedlem om man som tidigare nämnt folkbokför sig på en adress, blir ägare 

av en fastighet eller på annat sätt blir taxerad i kommunen. Uppfyller man någon av 

dessa kriterier blir man automatiskt kommunmedlem, medlemskapet är därför inte 

frivilligt (SFS 1990:900). Rätten att rösta tillfaller dock endast den som är 

folkbokförd och därmed oftast bosatt i kommunen 

Valet att bosätta sig eller inte i en kommun och därmed bli kommunmedlem är ett sätt 

att visa sig nöjd eller sitt missnöje med kommunens sätt att driva sina verksamheter 

och kommunen i sig (Hirschman, 1970). Det andra sättet att visa gillande eller 
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ogillande är att när man redan är folkbokförd i kommunen, gå till valurnorna och 

lägga sin röst på det parti eller den politiker man tycker ska få vara med och påverka 

kommunen. Det är även möjligt att själv engagera sig politiskt. På detta sätt, antingen 

genom av- eller inflyttning samt svikande eller ökande förtroende för 

kommunfullmäktige kan kommunen mäta sin prestation. En sämre mående kommun 

kommer troligen mötas av svikande förtroende samt avflyttning (Hirschman, 1970). 

För att som privatperson kunna bilda sig en uppfattning om kommunen krävs det att 

information om den finns lättillgängligt och är lättförståelig. Det är här som 

offentlighetsprincipen kommer in. 

In order to form opinions that are worthy of being expressed, individuals must have 

access to relevant government information. (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006, s. 

88) 

Offentlighetsprincipen fastställer att alla handlingar i kommunens verksamheter ska 

vara offentliga om det inte finns specifika sekretesskäl. Denna offentlighetsprincip är 

lagstadgad i Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) som är en av Sveriges 

grundlagar. Den första lagliga formen av offentlighetsprincipen uppkom år 1766 

(SOU 1997:39) i vad som redan då var ett demokratiskt Sverige. Sedan dess har den 

genomsyrat Sveriges statliga och kommunala organisation och verksamhet. 

Anledningen till denna är att kommuner är en del av den svenska offentliga 

verksamheten och bedrivs med hjälp av skattemedel som allmänheten, i rollen som 

skattebetalare, står för. Eftersom skattebetalarna står för kommunens kostnader ska de 

också kunna kontrollera användningen av dessa.  

Lagar som främjar yttrandefrihet och offentlighetsprincip, internationellt kallat 

Freedom of Information, är en grundsten och förutsättning för ett fungerande 

demokratiskt samhälle (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006). Det som 

informationsfriheten bidrar med är att den ökar transparensen i den offentliga 

verksamheten som i sin tur ökar statens trovärdighet gentemot allmänheten. För att 

öka trovärdigheten krävs inte bara att man tillhandahåller informationen utan också 

förklara vad man gör på ett begripligt sätt. (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006) 
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På grund av den ökande komplexiteten i vårt finansiella samhälle ökar också behovet 

av förenkling vilket visas av att 50 procent av européerna önskar att finansiella 

produkter så som pensioner och lån ska förenklas (OECD, 2013). Detta styrks av en 

studie av 14 länders finansiella läskunnighet där det framkommit att minst 30 procent 

av ländernas befolkning ansågs vara finansiellt illitterata, det vill säga icke finansiellt 

läskunniga (Atkinson & Messy, 2012). Sverige ligger dock bland topp fem när det 

kommer till läskunnighet och räknefärdighet vilket betyder att det kan vara färre som 

är finansiellt illitterata i Sverige än vad den tidigare nämnda studien uppger. Att vara 

finansiellt illitterat betyder i stora drag att man har svårt att hantera sin personliga 

ekonomi och ta rationella ekonomiska beslut (Remund, 2010). Dock beror graden av 

finansiell läskunnighet på vad som förväntas av individen i dennes personliga och 

professionella liv (Bay, 2011a). 

 Problemdiskussion 1.2

Offentlighetsprincipen har som syfte att främja allmänhetens insyn i och kontroll över 

statliga verksamheter (SOU 1997:39). Principen möjliggör för allmänheten att dels ta 

del av information inför sitt val av kommun men även för den redan bosatta att 

kontrollera kommunen, i detta fall Stockholms stad, för att se att de levererar vad som 

lovats och att invånarens skattepengar har använts på ett effektivt och ändamålsenligt 

sätt.  

Den finansiella informationen behöver förenklas eftersom valet att flytta till en 

kommun är ett stort ekonomiskt beslut. Att flytta till, och i och med det folkbokföras i 

en ny kommun medför att man är medlem av kommunen och kommer att betala 

kommunens fastställda skattesats och använda sig av kommunens verksamheter så 

som förskola och skottade vägar. Att välja kommun är ett stort ekonomiskt beslut för 

dels företagare och privatpersoner. En privatperson blir automatiskt kommunmedlem 

den dag denne folkbokför sig eller köper fastighet i kommunen (SFS 1990:900) vilket 

oftast sker vid flytt från en annan kommun. Med det valet har privatpersonen också 

valt vilken skattesats som kommer dras från lönen, vilka förskolor som finns att 

tillgå, vilken äldreomsorg man kan välja och många andra verksamheter som 

kommunen tillhandahåller. Att då vara tillräckligt informerad om kommunens 
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förehavanden anser vi vara en viktig del i en privatpersons ekonomiska beslut. Därför 

har vi valt att fokusera på kommuner, med Stockholms stad som empiriskt exempel, 

och deras finansiella kommunikation till allmänheten, utifrån ett pedagogiskt och 

offentlighetsprincipiellt synsätt.  

Förutom att det är viktigt för den enskildes beslut om flytt och val av politiker 

åstadkommer en hög transparens en positiv effekt i förebyggandet och avslöjandet av 

korruption. Men för att avslöja oegentligheter krävs det, på grund av det komplexa 

finansiella samhället (Remund, 2010), en hel del av privatpersonen för att kunna 

identifiera sådana aktiviter i kommuners verksamhet som leder till korruption.  För 

närvarande upptäcks 37 procent av korruptionsärenden som kommer in till 

Riksenheten av privatpersoner (Hols Salén & Lars, 2013). Av de privatpersoner som 

avslöjar oegentligheter är den större andelen högutbildade än lågutbildade (Bergh, et 

al., 2013). För att inte minska andelen kapabla privatpersoner som kan avslöja 

oegentligheter krävs det därför att utformningen av offentlig information förenklas 

och görs mer lättförståelig för allmänheten. 

Stockholms stad säger i sitt kommunikationsprogram för 2012-2015 

(Kommunikationsstaben, 2011) att den externa och interna kommunikationen inom 

staden är av stor vikt. Den externa kommunikationen ut till stadens invånare, 

besökare, näringsliv med flera ska bidra till stärkandet av relationer mellan dem och 

staden. Därför är det viktigt att den är tydlig och tillgänglig för alla. Stockholms Stad 

vill bygga ett förtroende från invånarna till staden genom att kommunicera på ett 

trovärdigt sätt. För att vara trovärdiga krävs det att de är öppna och försöker 

underlätta för invånarna att medverka i kommunens verksamheter och deras 

utveckling (Kommunikationsstaben, 2011).  

En hög transparens i kommunen kräver att information finns nära till hands för den 

som eftersöker den (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006). Internet har ökat 

möjligheten att hålla så mycket information som möjligt tillgängligt tillsammans med 

möjligheten att fysiskt ta del av skriftliga dokument direkt från myndigheter och 

kommuner (Cain & Barata, 2001). Med internets frammarsch i samhället har 



 

 

5 
 

tillgängligheten ökat genom sociala medier, hemsidor och ständig uppkoppling 

genom bland annat smartphones. Med så många möjligheter krävs det ett medvetet 

val av kanaler för att kunna kommunicera rätt information till rätt person vid rätt 

tidpunkt.  

För att göra den finansiella kommunikationen begriplig för allmänheten krävs det ett 

pedagogiskt tillvägagångssätt. Informationsdesign är ett samlingsbegrepp för hur man 

utformar information för att locka till läsning och även underlätta tillgängliggörandet. 

De hjälpmedel som används för detta är exempelvis färger, bilder, former, typsnitt 

och logotyper (Rosenquist, 2012). Dessa kan användas för att särskilja en kommun 

från övriga företags annonser och informationsblad. En färg, typsnitt eller layout som 

sticker ut från mängden kan därför bli kommunens signum som kan användas för att 

få läsaren att direkt förstå vem som är avsändaren utan att ens se kommunens namn 

(Stockholms stad, 2013a). Det är vad som rent utseendemässigt måste beaktas, men 

innehållsmässigt bör finansiell information även tillämpas för gemene mans kunskap. 

Språket måste då anpassas till att vara på samma nivå som den man pratar till, svåra 

ekonomiska begrepp bör bytas ut till eller förklaras med ett mer vardagligt språk 

(Bay, 2012). För att förklara ekonomiska begrepp kan metaforer användas som ett 

sätt att få personer att, utifrån referenser de är familjära med, förstå vad främmande 

situationer och begrepp betyder (Lakoff & Johnson, 1981). 

 Problematisering 1.3

Utifrån presenterad bakgrund har vi funnit ett tomrum i den tidigare forskningen som 

tidigare inte har kopplat komplexiteten i dagens finansiella samhälle och finansiellt 

illitterata till kommunens roll i kommunikation av finansiell information.  Den 

tidigare forskningen har fokuserat större del på den ökande finansiella komplexiteten 

och därmed fler finansiellt illitterata. Vidare har vi funnit teorier och tidigare 

forskning kring hur man förenklar finansiell information genom olika pedagogiska 

metoder. Kopplingen till offentlighetsprincipen och kommuner saknas dock vilket vi 

anser är en viktig del i privatpersoners vardagliga och professionella liv. Dels för att 

kunna ta besluten om i vilken kommun de vill bo och vilket parti de ska rösta på men 

även för att kunna kontrollera hur skattepengarna de bidragit med har spenderats. Det 
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är här som vår undersökning tar sin plats, som kopplingen mellan finansiellt illitterat 

och kommunens roll i att presentera tydlig och begriplig information. Därför ligger 

vårt fokus på att undersöka hur Stockholms stad kommunicerar ut finansiell 

information, till vilka och vilka pedagogiska hjälpmedel de använder sig av. 

 Frågeställning 1.4

 Hur kan kommuner anpassa sin finansiella information till gemene man? 

- Vilka pedagogiska hjälpmedel kan användas för att öka 

begripligheten? 

 Syfte 1.5

Avsikten med denna studie är att undersöka hur de finansiellt illitterata och andra 

ointresserade kommuninvånare kan ta del av och förstå kommunernas finansiella 

information. Vi hoppas utifrån detta kunna utveckla en modell som kan underlätta 

anpassning av finansiell information och även användas för att upptäcka var 

anpassningen brister. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt sker en genomgång av den teoretiska referensramen som kommer att 

ligga till grund för vår vidare empiristudie. De huvudområden som kommer att 

beaktas är vilka som anses vara eller inte vara finansiellt litterat, kommun som 

offentlig verksamhet samt pedagogisk kommunikation. Inom dessa områden kommer 

olika synsätt studeras för att skapa en helhetsbild och tillhandahålla de teoretiska 

verktyg som blir behjälpliga vid analysen av den insamlade empirin i senare avsnitt. 

Varje delkapitel kommer att avslutas med en konklusion där det som är av störst 

relevans för en senare analys anges. 

 Finansiellt illitterat 2.1

Finansiellt illitterat är, förklarat i andra ord, den som är icke finansiellt läskunnig. 

Definitionen på vem som är icke finansiellt läskunnig är olika beroende på vilken 

forskare eller vilket institut man vänder sig till men i rapporten av Atkinson & Messy 

som publicerades av OECD år 2012 ställdes det åtta olika frågor av finansiell 

karaktär. Undersökningsfrågorna som ställdes var fokuserade på division, ränta, 

riskfördelning och inflationens betydelse för pengars värde. De personer som kunde 

svara rätt på minst sex av dessa frågor definierades i denna rapport som finansiellt 

litterata, oberoende av vilka av de åtta frågorna man hade svarat rätt på.  

Remund (2010, s. 284) har på ett annat sätt sammanfattat vad han anser att finansiell 

läskunnighet är i definitionen:  

Financial literacy is a measure of the degree to which one understands key financial 

concepts and possesses the ability and confidence to manage personal finances through 

appropriate, short-term decision-making and sound, long-range financial planning, while 

mindful of life events and changing economic conditions. 

Denna definition sammanfattar vad tidigare studiers definitioner har lyft fram som 

utmärkande för finansiell läskunnighet, i sammanställningen har det framkommit fem 

olika kategorier: hur väl individen känner igen finansiella koncept och begrepp, att 

den kan använda dessa, innehar förmågan att applicera detta i sin privatekonomi, fatta 

välgrundade beslut och till sist känna förtroende för sin egen kapacitet att planera det 
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framtida finansiella livet. Remunds definition lägger större fokus på individens 

individuella levnads- och finansiella situation än vad det standardiserade testet som 

OECD (Atkinson & Messy, 2012) låtit utföra. När fokus ökar på individens privata 

ekonomi och vad som krävs för att förvalta denna, bör även undersökningsfrågorna 

för att mäta finansiell läskunnighet ändra fokus. Remund (2010) menar därför att 

frågorna istället ska beröra områdena budgetering, sparande, lån och investerande.  

Med Remund färskt i minne blir Bay et al. (2012) aktuell, där de instämmer i 

Remunds tankesätt att finansiell läskunnighet inte är ett fast koncept. De lyfter fram 

vikten av situation i definieringen av finansiell läskunnighet. I deras undersökning var 

det revisionskommittéer och högstadieungdomar som stod i fokus och vilka 

nivåskillnader det fanns mellan dessa två enheters definition och krav på finansiell 

läskunnighet. I revisions-kommittéerna behöver de sittande medlemmarna ha en 

högre finansiell läskunnighet för att kunna göra sitt arbete, det räcker inte med 

grundläggande kunskaper utan det krävs en mer djupgående finansiell läskunnighet. 

De som fortfarande går i grundskolan antas inte vara finansiellt litterata ännu men 

förbereds genom undervisning som främst ämnar ge ungdomarna reflekterande tankar 

kring valen man ställs inför i ekonomiska beslut (Bay, et al., 2012; Bay, 2011). Bay et 

al. (2012) och Remunds (2010) fokusering på den individuella situation och därmed 

nivåskillnad i vad som anses finansiellt litterat blir relevant för denna undersökning 

då vi avser att ta reda på hur kommunens finansiella information anpassas för denna 

individ. 

Rapporten av Atkinson & Messy (2012) för OECD belyser bristen på finansiellt 

litterata personer i 14 olika länder. Undersökningen visade att bland de deltagande 

länderna var det inget land som nådde högre än 70 procent finansiellt litterata 

(Atkinson & Messy, 2012). Sverige var dock inte ett av de deltagande länderna. För 

att sätta denna undersökning i en svensk kontext ska en annan undersökning från 

OECD (2013) beaktas där Sverige placerar sig högt på skalan i både läskunnighet i 

vanlig bemärkelse och räknefärdighet (Figur 1).  
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    Figur 1. (OECD, 2013) 

Sverige visar sig ha högre andel läskunniga och räknefärdiga än någon av de andra 

länderna som deltog i rapporten av Atkinson och Messy (2012), dock enbart 

marginellt högre än Norge. Tillsammans med resultatet där minst 30 procent är 

finansiellt illitterata (Atkinson & Messy, 2012) blir det här ett problem i dagens 

samhälle som blir mer och mer finansiellt komplext och därmed görs egenskapen att 

vara finansiellt litterat grundläggande. I sin undersökning har de funnit ett möjligt 

positivt samband mellan beteende och kunskap, en ökad kunskap skulle kunna leda 

till ett mer aktivt deltagande i finansiella beslut. Det skulle även kunna vara så att 

personer som söker reda på information ökar på så sätt sin kunskap, med mer 

kunskap kommer mer information eftersökas och mer kunskap kommer tillägnas 

(Atkinson & Messy, 2012). Med andra ord skapas en oupphörlig cykel där kunskap 

och intresse att ta reda på mer avlöser varandra.  

Sammanfattningsvis har den finansiellt illitterata, vilka antas vara minst 30 procent av 

de flesta länders befolkning, svårt att hantera bland annat räntor, finansiella begrepp 

och inflationspåverkan (Atkinson & Messy, 2012) som förekommer i privatekonomin 
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(Remund, 2010). Men om fler personer kan begagna sig denna kunskap skulle de 

därmed kunna äntra cykeln av kunskap och intresse (Atkinson & Messy, 2012).  

 Kommun som offentlig verksamhet 2.2

Kommuner är en del av den svenska offentliga verksamheten som bedrivs med hjälp 

av skattemedel som allmänheten, i rollen som skattebetalare, står för. Eftersom 

allmänheten står för offentliga verksamhetens kostnader finns det en princip, kallad 

offentlighetsprincipen, om att alla handlingar i dessa verksamheter ska vara offentliga 

om det inte finns specifika sekretesskäl. Denna offentlighetsprincip är lagstadgad i 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) som är en av Sveriges grundlagar. Som 

tidigare nämnt i bakgrunden är offentlighetsprincipen en viktig grundsten i ett 

demokratiskt samhälle och närmast en förutsättning för att det ska fungera väl 

(Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006). För att behålla och öka trovärdigheten för 

det allmänna är det nödvändigt att transparensen till allmänheten är hög. Förutom 

tillhandahållandet av själva informationen måste den även presenteras på ett 

begripligt sätt så att inte trovärdigheten sänks av att mycket information finns men 

ingenting som är begripligt för den utomstående (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 

2006). 

Med Internets frammarsch i samhället har e-förvaltningen, den nätbaserade 

förvaltningen, blivit en viktig del i informationsflödet från det offentliga och som 

möjliggör och förenklar för invånaren att nyttja offentlighetsprincipen. Eftersom 

invånarna är en av de främsta användarna av finansiell information ska den även 

kunna besvara invånarnas frågor om kommunens verksamhet utifrån de dokument 

som finns tillgängliga på webbsidorna (Pérez, et al., 2005). För att nå ut med 

finansiell information i dagens tekniska samhälle spelar valet av informationskanaler 

en stor roll. De främsta källorna till information är TV, radio och tidningar. Rådgivare 

i banker och finansiella företag hamnar på en andra plats samt internet i generell 

bemärkelse hamnar på tredje plats över vilka kanaler som individer använder som 

primär informationskälla (Finansinspektionen, 2009). När det gäller internet som 

främsta informationskälla är det viktigt att utformningen av hemsidan gör det lätt för 

användaren att hitta den information som eftersöks. Informationen som personen 
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eftersöker ska vara lätt att förstå, relevant och det ska vara lätt att navigera sig till den 

information som användaren är i behov av att ta reda på. (Pérez, et al., 2005) 

Offentlighetsprincipen i kombination med e-förvaltningen banar därför väg för ett 

öppet informationsflöde som ger förutsättningar för skapandet av en pålitlighet till det 

statliga (Cain & Barata, 2001) och även förhindrandet av korruption (Bergh, et al., 

2013). Det öppna informationsflödet ger allmänheten möjligheten att få tillgång till 

information som krävs för att utvärdera kommuners verksamhet och dess 

prestationer, dels för privatpersonens egen finansiella situation som boende i 

kommunen och användare av dess verksamheter, men också för kontroll av att 

skattepengarna som denne bidragit med inte används till oegentligheter i de 

kommunala verksamheterna. Genom att öka transparensen i kommuners information 

kan korruption inom dem minska eftersom invånarna kommer få ökad möjlighet att 

granska de offentliga handlingarna på egen hand, därmed kan korruption även i 

fortsättningen oftast avslöjas av den enskilda invånaren. För att kunna avslöja 

korruption krävs det dock en hel del av invånarna bland annat att förstå den 

information som tillhandahålls, identifiera problemen och vara uppdaterad i 

nyhetsflödet. Detta visar sig i att det ofta är invånare med högre utbildning som kan 

avslöja oegentligheter i kommuners verksamhet (Bergh, et al., 2013). För att kunna 

vara uppdaterad och identifiera problem krävs det att det är lätt för den som söker att 

hitta relevant information för dennes syfte bland annat genom att tillhandahålla enkla 

hänvisningar mellan information (Cain & Barata, 2001)  

Det öppna informationsflödet, som offentlighetsprincipen möjliggör, gör att mycket 

information finns tillgänglig. Information bör dock vara lätt att identifiera som 

relevant för invånarens syfte för ärendet (Cain & Barata, 2001) men också begriplig 

(Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006; Pérez, et al., 2005). Begriplig information 

bidrar till mer engagerade invånare, en ökad transparens som i sin tur leder till högre 

trovärdighet för kommunen (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006).  
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 Pedagogisk kommunikation 2.3

Information design is defined as the art and science of preparing information so that it 

can be used by human beings with efficiency and effectiveness  (Jacobson, 2000, s. 15) 

I utformandet av information som ska kommuniceras ut finns det idag stor 

medvetenhet om designens betydelse för hur information uppfattas och 

tillgängliggörs. Med Internets intågande har vi allt mer information tillgänglig för 

omedelbar tillgång, men all denna information betyder ingenting för fel person. 

Därför behöver vi verktyg för att presentera rätt information till rätt person vid rätt 

tidpunkt på det mest effektiva sättet (Jacobson, 2000). Det som blivit mer 

betydelsefullt under den senaste tiden är användandet av visuell informationsdesign 

genom exempelvis användandet av mer dekorativa visuella element såsom former, 

färger och bilder som bland annat ämnar försätta personen i en viss sinnesstämning 

(Rosenquist, 2012; de los Ríos, 2010). Informationsdesign är dock inte något som kan 

förpassas till en enda mall som fungerar för all kommunikation utan är helt beroende 

på kontexten vad som fungerar och inte. Syftet med informationsdesign är att få fram 

kommunikationens budskap på ett effektivt och ändamålsenligt sätt (Jacobson, 2000).  

2.3.1 Språk  

Finansinspektionens rapport från 2009 är en studie av svenska hushålls 

privatekonomi. I rapporten tas oron kring pensioner upp, som tydligt påvisar att 

hushållen har negativ attityd kring pensionsval och är för osäkra för att uttala sig om 

dessa. Det som antas är att hushållen saknar intresse när det kommer till frågan om 

deras privatekonomi och att de därför förlitar sig på de tjänster som banken och 

försäkringsbolag kan förse dem med (Finansinspektionen, 2009). I Bays studie (2012) 

av ett pensionsbolags säljavdelning har Bay tagit fasta på hur man kan fånga upp 

dessa ointresserade och icke insatta personerna. Dessa personer har olika grad av 

kunskap och olika intressen i livet som behöver gås tillmötes. De olika intressena bör 

identifieras för att kunna skapa en relevans och kontext som intresserar personen.  

När intresset är identifierat ska informationen översättas till ett språk som denne 

använder och bli satt i en relevant kontext till dennes liv (Bay, 2012). 
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I studiens empiriska exempel har pensionsbolagets säljare tagit bort procentsatser och 

ersatt dessa med konkreta siffror, exempelvis hur många kronor man sparar och inte 

hur många procent man sparar (Bay, 2012). Anledningen till att pensionsbolaget 

undviker att prata om procentsatser till den finansiellt illitterata är för att många av 

dem har problem att förstå och räkna med procentsatser. Vidare undviker de 

komplexa ekonomiska begrepp som den osofistikerade spararen har svårt att förstå. 

Rådgivaren bör dessutom hålla samma språkliga nivå som den rådgivaren 

konverserar med, vanligtvis är ett vardagligt språkbruk att föredra. Hur informationen 

tas emot är helt beroende på hur personen har uppfattat och tillägnat sig 

informationen. Det är därför skapandet av kontext är så viktigt just för att få personen 

att uppfatta information som avsett (Bay, 2012). 

De finansiellt illitterata saknar ofta intresse för sin egen privatekonomi och förlitar sig 

därför på ”experter” inom området (Finansinspektionen, 2009). För att få dem 

intresserade av att vara aktivt delaktiga gäller det att information kontextualiseras och 

språket anpassas till en vardaglig nivå som den finansiellt illitterata kan förstå  (Bay, 

2012). 

2.3.2 Konkretisering 

The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of 

another (Lakoff & Johnson, 1981, s . 5) 

Eftersom att den finansiellt illitterata har svårt att förstå sig på siffror är det viktigt att 

få dessa att se en koppling mellan siffror och dess faktiska värde, vilket kan göras 

genom en konkretisering av siffrorna (Bay, 2011b). Konkretisering är ett viktigt 

moment i TV-programmet ”Lyxfällan” som Bays (2011b) studie grundar sig på. 

Programmets innehåll består av en privatperson som befinner sig i en allvarlig 

finansiell situation, ofta djupt skuldsatt. För att hjälpa personen ur sin finansiella 

situation och bli kvitt sina skulder försöker programledarna, som är ekonomer, att få 

personen att förstå varför den är skuldsatt, vad som har lett till den aktuella 

situationen och vad för åtgärder som krävs för att skapa ett skuldfritt liv. Ett sätt att 

göra detta är genom en resa från det abstrakta till det konkreta och tillbaka. I denna 

metod omvandlas siffror på ett papper till fysiska siffror genom användandet av 
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papperspengar för att lättare skapa en förståelse av dess faktiska värde, att det inte 

längre bara är en siffra eller beräkning på en skärm. Om denna koppling inte får den 

skuldsatte att förstå finns det ännu ett alternativ att få denna att förstå pengars värde 

genom en ytterligare konkretisering.  En sådan kan åstadkommas med hjälp av 

fysiska varor, till exempel ett garage fullt med motorcyklar som ger siffrorna ett 

konkret värde i form av varor. En avkonkretisering sker sedan när dessa motorcyklar 

säljs och varorna blir till fysiska pengar i handen som sedan sätts in på bankkontot 

och därmed återigen en abstrakt siffra på en skärm. Bay (2011b) menar med 

anledning av ovanstående stycke att människan måste kunna se kopplingen mellan 

det numeriska värdet och dess faktiska värde. Det är först när man kan se kopplingen 

mellan dessa som siffran kan ges auktoritet som objektiv och neutral fakta. 

För att kunna anpassa offentliga handlingar till de mer illitterata krävs det 

förenklingar av olika slag. Inom detta område finns det flera teorier om hur man kan 

förmedla ekonomisk information. de los Ríos (2010) förespråkar användandet av 

metaforer vid ekonomisk kommunikation eftersom dessa kan användas för att 

invagga läsaren i ett visst lugn eller förstärka allvaret kring en situation. Vid negativa 

händelser kan man använda allvarliga naturfenomen som metaforer för vad som 

händer (de los Ríos, 2010), till exempel att skulderna ökar lavinartat precis som en 

lavins beteende, det startar smått på toppen som sedan drar med sig mer och mer snö 

och därmed ökar. Beroende på kontexten man lever i använder olika personer olika 

metaforer för samma sak (Lakoff & Johnson, 1981), exempelvis är det inte alla länder 

och kulturer som har snö eller snötäckta berg och som därför inte refererar till laviner 

när de pratar om något som i snabb takt ökar. Hur man upplever omvärlden skapar 

därför förutsättningen för de metaforer som används i gemenskapen (Lakoff & 

Johnson, 1981). 

Att konkretisera betyder därför att förklara finansiell information med ett språk som 

får den finansiellt illitterata att förstå innebörden med hjälp av kopplingar till sådant 

som redan är känt för den finansiellt illitterata (Bay, 2011b), exempelvis 

naturmetaforer (de los Ríos, 2010) eller förklara ett numeriskt värde i fysiska varor 

(Bay, 2011b). 
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2.3.3 Visuella element 

På samma sätt som metaforer av naturfenomen kan färger påverka läsarens 

sinnesstämning så att den kopplar det den läser till antingen negativa eller positiva 

känslor. Användandet av mörka färger får läsaren att associera mediet som något 

negativt liksom ljusa färger associeras som något positivt. Färgen röd är den färg som 

ger mest känsloutslag hos människan av alla färger. Den kan ofta förknippas med ett 

viss mått av fara (de los Ríos, 2010) och skulder men också i positiv bemärkelse som 

färgen för kärlek och mod (Anderson Feisner, 2006). Mitt emellan röd och gul finns 

den orangea färgen som i många avseenden är likt den gula och röda i den 

bemärkelsen att den kan avge en känsla av fara, men den står även för värme, klarhet 

och fruktsamhet (Anderson Feisner, 2006).  

Vidare i färgskalan finns den gröna färgen som i positiv bemärkelse förknippas med 

miljö, natur och tillväxt men som också är negativt förknippat med gift, omogenhet 

och illamående. Färger så som grön och gul förknippas med hopp (de los Ríos, 2010) 

men gul kan i viss användning kopplas till att visa försiktighet som vid trafikljusens 

gula lampa eller som varning om den är placerad tillsammans med svart (Anderson 

Feisner, 2006). Nära relaterad till den gröna färgen är den blå som länge har varit 

färgen för det kungliga, konservativa, marina och sanning. På den negativa sidan av 

färgen finns förnimmelsen av kyla och vinter. Slutligen är det färgen lila som dess 

mening ska förklaras. Lila var förr i tiden en dyr färg att tillverka så därför associeras 

även den till lyx och kungligheter men även till andlighet. Som de övriga färgerna har 

även lila en negativ sida som i det här fallet sammankopplas till sörjande och död 

(Anderson Feisner, 2006).  

Färger kan vara kontrasterande, så som svart och gul (Anderson Feisner, 2006). 

Kontraster liknande dessa som placerats i ett dokument drar uppmärksamheten till det 

kontrasterande. Detta kan därför användas till att uppmärksamma läsaren om något 

som man ser som särskilt viktigt i ett dokument eller som man vill att den direkt ska 

lägga märke till (Baker, 2006).  
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Ett annat pedagogiskt visuellt element är bilder, dessa kan användas vid 

kommunikation av information för att förstärka textens budskap (Rosenquist, 2012). 

Användandet av bilder tjänar endast sitt syfte om de är tydligt kopplade till vad texten 

har för ändamål, det är därför viktigt att använda en bild som inte distraherar från det 

avsedda med texten. Bilder gör det också möjligt att i en text dra fokus till en viss 

specifik del. Bilder kan, i likhet med färger, förmedla en viss känsla, det är dock 

viktigt att inte missbruka dessa endast för att ge en effekt, utan de ska även spegla 

syftet med informationen (Rosenquist, 2012).  

De visuella elementen, färger och bilder, som lagts till informationen som har 

kommunicerats har som uppgift att påverka läsarens sinnestämning och skapa 

associationer (de los Ríos, 2010; Rosenquist, 2012). Om kontrasterande färger 

används kan läsarens uppmärksamhet kontrolleras till den information som belagts 

med visuella kontraster (Baker, 2006). 
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3 Metod 

Nedan sker en genomgång av de kvalitativa metoder som tillämpats under studiens 

gång samt hur det hermeneutiska synsättet haft inflytande över våra tankegångar. De 

forskningsetniska principer som har tagits hänsyn till i studien är informationskravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Som avslut på detta kapitel tar vi upp 

den kritik som blivit aktuell till den valda metoden.  

 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 3.1

Den forskningsansats som vi har valt att tillämpa i denna studie är av kvalitativ sort. 

Detta val grundades på att vikten i studien ligger på analys av insamlad information 

av olika former. Vi ville skapa en förståelse kring fenomenet om hur information 

kommuniceras ut i Stockholms stad (Bryman, 2011). Frågeställningen i sig kan 

antydas vara av kvantitativ sort eftersom vi har tittat på hur de kommunicerar ut 

finansiell information, det underliggande är dock att vi ville skapa en förståelse kring 

hur de anpassar informationen till allmänheten. I och med att studien är kvalitativ 

sker en generering av teorier, det vill säga att ett induktivt synsätt tillämpas där 

begrepp och teorier grundas utifrån den insamlade empirin. Den kunskapsteoretiska 

inriktning som är aktuell i studien, kopplat till att den är av kvalitativ sort som är av 

tolkande art, är det hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken anser att data inte kan 

plockas ur sitt sociala sammanhang, utan måste tolkas som en helhet (Andersson, 

1979). De personer som har studerats i studien är dels de som arbetar inom 

Stockholms stad och dels de som tar emot informationen, där deras perspektiv som 

mottagare uppmärksammas. 

 Undersökningsmetoder 3.2

De forskningsmetoder som i denna studie blivit aktuella för insamlandet av empirin 

är för det första intervjuer med kommunikatörer/ekonomer på fem olika 

stadsdelsförvaltningar samt en intervju med kommunikationsdirektören på 

Stadsledningskontoret. För det andra har en dokumentanalys av Stockholms stads 

budgettidning och annonsen ”Hallå stockholmare” genomförts. Till sist har vi även 

genomfört en enkätstudie där mottagarens perspektiv har beaktats. För att genomföra 
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dessa olika metoder skaffade vi oss till en början kunskaper inom ämnet, för att på så 

sätt kunna genomföra alla moment på ett professionellt vis. Det var däremot viktigt 

att hålla dessa kunskaper lite i bakgrunden då vi på bästa möjliga sätt ville fånga det 

intervjupersonerna hade att säga, där våra kunskaper inte speglas allt för mycket och 

därmed håller konversationen öppen (Svensson & Starrin, 1996). 

3.2.1 Intervjuer 

Den första metoden som har använts i denna studie är semi-strukturerade intervjuer, 

som är en typ av kvalitativ intervju (Bryman, 2011). Denna typ av intervju kan skapa 

förståelse kring ett socialt fenomen, det vill säga att man försöker ta reda på något 

specifikt. Vi hade med detta val målet att finna företeelser som tidigare inte var kända 

(Svensson & Starrin, 1996). Anledningen till varför denna metod valdes var på grund 

av dess flexibilitet och öppenhet. Denna typ av metod gav oss som intervjuar 

möjligheten att ställa följdfrågor på något intervjupersonen tidigare svarat på, vilket 

har bidragit till en ökad insamling av information (Bryman, 2011). Intervjuer hölls 

med personer som arbetar med kommunikation och ekonomi där deras synsätt blev 

största fokus. Utifrån deras svar har vi kunnat skapa en förståelse kring hur de 

kommunicerar ut finansiell information och till vem den informationen vänder sig till. 

Olika teman som vi avsåg diskutera togs upp i intervjuerna men intervjupersonen fick 

svara precis vad den ville, det finns därmed inga färdiga svarsalternativ att välja på 

vilket i sin tur också tyder på att metoden är kvalitativ (Bryman, 2011). 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide för att hålla 

intervjuerna något strukturerade men att de samtidigt rymmer flexibilitet. Svaren blir 

utifrån detta tydligare och mer djupgående (Bryman, 2011). De frågor som ingick i 

intervjuguiden (Bilaga 1) är frågor som dykt upp under tidens gång vid framställning 

av syfte och frågeställning. Vid varje intervju bestämde vi oss för att en av oss skulle 

vara den som ställer frågorna och konverserar med intervjupersonen samtidigt som 

den andre tog anteckningar. Anledningen till varför vi valde att föra anteckningar 

under intervjuns gång var för att det på så sätt skulle bli lättare att upptäcka 

intressanta svar som ger möjlighet till följdfrågor men också för att lättare kunna 

sammanställa intervjun vid senare skede.  
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Intervjun inleddes med en presentation av studiens syfte samt framläggandet av ett 

samtyckesdokument som intervjupersonen fick fylla i, där de samtyckte till 

deltagandet och intygade att de ställde upp frivilligt. De fick även fylla i hur de ville 

bli refererade i uppsatsen och om de ville ta del av den färdiga uppsatsen. Eftersom 

det var en kvalitativ intervju var det viktigt för oss att få spela in intervjun i sin helhet 

så att vi i efterhand kunde lyssna på svaren igen för att inte missa någon kontext som, 

tidigare påpekat, är viktig i den kvalitativa undersökningen. Innan vi började ställa 

våra undersökningsfrågor bad vi därför om intervjupersonens medgivande till 

inspelningen. Alla personer vi intervjuade gav oss tillstånd att spela in. Tack vare 

inspelningarna kunde vi lyssna igenom intervjuerna igen och transkribera vad som 

sagts under dessa. Med transkriberingen som hjälp kunde vi på så sätt plocka ut det vi 

tyckte var relevant för vår studie och applicerbart i empiriavsnittet. 

Under intervjuns gång avstod vi från att avbryta den intervjuade när denne svarade på 

en fråga, även om de kom utanför det område som vi först avsett fråga om. Om 

personen tillåts prata helt fritt får vi lättare ta del av personens egna tankar och 

reflektioner kring ämnet och vi undviker på så sätt att våra egna tankar reflekteras i 

intervjupersonens svar (Bryman, 2011). 

3.2.2 Dokumentanalys 

En annan metod som genomförts är en dokumentanalys av budgettidningen som 

Stadsledningskontoret ger ut varje år, samt av annonsen ”Hallå stockholmare”. Det 

som ligger till grund för detta val av metod är för att se hur de gör i praktiken. Utifrån 

intervjuerna, där de nämnt hur de går tillväga när de kommunicerar ut informationen 

samt där vi skapat förståelse kring varför de gör på det sättet, har vi även tittat på hur 

de gör i praktiken genom en analys av deras offentliga dokument. Det som blir av 

vikt för oss att analysera är pedagogiken kring utformningen av informationen, det 

vill säga färger, ordval och diagram samt framställningen av finansiell information. I 

och med att Stockholms stad är en kommun och därav offentlig var det inga problem 

att få tag i de dokument som vi har använt i vår empiri vid genomförandet av 

dokumentanalysen. 
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Dokumentanalysen har genomförts på budgettidningen ”2013 – Vårt Stockholm” 

samt annonsen ”Hallå stockholmare” från lokaltidningen ”Mitt i Kungsholmen” 

(2013, 48:12). Budgettidningen är inte utformad efter den nya grafiska profilen 

eftersom den nya grafiska profilen har successivt introducerats under året 2013. I och 

med att budgettidningen för 2014 inte kommit ut vid tidpunkten för vår studie valde 

vi att analysera budgettidningen från 2013 som har den gamla grafiska profilen, men 

fokusera mer på språket istället för den designmässiga layouten. För att kunna 

analysera deras nya grafiska profil har vi valt annonsen ”Hallå stockholmare” där vi 

fokuserat mer på färger och designmässig layout. Texterna i denna har även till viss 

del analyserats. 

3.2.3 Enkätundersökning 

Som ett komplement till övriga metoder för insamlandet av empiri valde vi att 

genomföra en enkätundersökning (Bilaga 2) för att på så sätt få med mottagarsidan 

och inte enbart avsändarsidan. Undersökningen gick till på så sätt att vi gick in i 

pausen på tre olika föreläsningar på Stockholms Universitet, där vi till en början 

berättade syftet med vår studie och därefter delade ut två blad. Första bladet bestod av 

frågor och andra bladet visade bilder på två olika diagram. Bilderna visade två olika 

sätt hur skattepengarna fördelats i två olika kommuner (Bilaga 2). Ena bilden är ett 

cirkeldiagram i färg som visar i procent hur skattepengarna fördelats och den andra 

föreställer staplar av mynt där fördelningen visas i kronor per hundralapp.  

Frågeformuläret bestod av fyra inledande frågor om kön, ålder, utbildningsämne samt 

om de hade läst och/eller sett budgettidningen tidigare. De resterande fyra frågorna 

var undersökningsfrågor där vi ville ta reda på vilken av dessa framställningar de 

tyckte var lättast att förstå samt vad de tänkte och fick för känslor kring dem. De tre 

första undersökningsfrågorna var öppna frågor för att komma åt vad respondenterna 

verkligen tyckte uttryckt i deras egna ord (Bryman, 2011). Frågorna var dock 

utformade så att svaren kan vara korta och utan behov för en lång redogörelse för 

deras åsikter. 
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Vid genomförandet av undersökningen i den första klassen, juriststudenterna, märkte 

vi att de två frågorna om tankar och känslor kring de två bilderna missuppfattades 

som att de skulle svara på vad de tyckte om fördelningen av skattepengarna och inte 

hur diagrammen var utformade. Därför valde vi att till de två andra klasserna säga att 

vi ville veta vad de tyckte om designen och pedagogiken kring de två diagrammen 

och inte vad de tyckte om skattepengarnas fördelning i sig. Detta har därför gjort att 

flera av juriststudenternas svar på dessa två frågor har bedömts som irrelevanta för 

vår undersökning och därmed bortsetts från.  

3.2.4 Urval 

Det vi gjorde vid val av intervjupersoner var till en början att kontakta alla 

kommunikatörer på de 14 olika stadsdelsförvaltningarna, med undantag för Rinkeby-

Kista där vi istället fick kontakt med ekonomichefen. Det som gjordes var därmed ett 

strategiskt urval (Bryman, 2011) då vi hade som krav att personen antingen skulle 

vara kommunikatör eller ekonom, det vill säga att ett medvetet val genomfördes. De 

stadsdelsförvaltningarna som ställde upp för intervju var Rinkeby-Kista, Älvsjö, 

Östermalm, Farsta, Skarpnäck samt kommunikationsdirektören på stadslednings-

kontoret.  

Vid valet av respondenter till vår enkätundersökning var det främsta kriteriet att de 

inte skulle vara ekonomstudenter som kan tänkas vara väl insatta i ekonomiska 

begrepp. Det strategiska urvalet föll på tre klasser från tre olika studieinriktningar, 

juridik, genusvetenskap och sociologi. 

Dokumentanalysen är en analys av två dokument budgettidningen och annonsen 

”Hallå stockholmare”. Dessa har valts eftersom det är budgettidningen som går ut till 

allmänheten och den bör därför vara det dokument som har störst pedagogisk 

anpassning. Eftersom budgettidningen är publicerad med den gamla grafiska profilen 

valde vi att även ta annonsen ”Hallå stockholmare” som publiceras i varje stadsdels 

lokaltidning där de berättar om deras verksamheter och aktiviteter. Denna publiceras 

med den nya grafiska profilen och möjliggör därför en analys av färger och layout. 
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 Tillförlitlighet  3.3

När det kommer till kvalitativa studier blir andra termer, än den kvantitativa 

undersökningens validitet och reliabilitet, nödvändiga för värdering av kvalitet. Det 

begrepp som blir aktuellt i detta fall är tillförlitlighet. Tillförlitligheten grundas i sin 

tur av pålitligheten, trovärdigheten och överförbarheten, som diskuteras mer 

genomgående nedan (Bryman, 2011). 

3.3.1 Pålitlighet  

När det kommer till hur pålitlig studien är och huruvida studien skulle kunna 

replikeras ska resultatet inte påverkas i större del om studien skulle göras om av 

någon annan forskare. Det är däremot svårt att genomföra en fullt pålitlig och 

replikerbar studie, då det är omöjligt för en social miljö att förbli densamma 

(Bryman, 2011). Dock anser vi att om intervjuerna skulle genomföras igen inom 

Stockholms stad att resultaten skulle bli ungefär detsamma förutsatt att samma 

grafiska profil används. Det var av stor vikt att vi som forskare var överens om hur vi 

skulle tolka det vi fick ut av empirin för att på så sätt göra undersökningen ännu mer 

pålitligt, därför satt vi och tolkade resultaten tillsammans. Det som ökar pålitligheten 

i vår studie är att vi har gjort en fullständig redogörelse för alla delar i vår studie, från 

valen av undersökningsmetoder till hur de utfördes (Bryman, 2011). 

3.3.2 Överförbarhet 

Om denna studie skulle genomföras i en annan miljö än i detta fall, skulle resultatet 

kunna bli annorlunda. Överförbarhet handlar om hur resultaten i studien skulle kunna 

generaliseras på en annan miljö, och kan därför i detta fall brista (Bryman, 2011). 

Studien har genomförts inom Stockholms stad där det finns tydliga riktlinjer om vad 

som ska kommuniceras och hur kommunikationen ska utformas. Detta kan vara en 

konsekvens av att Stockholms stad är den största kommunen i Sverige 

befolkningsmässigt. Om studien skulle genomföras på en annan och mindre kommun 

skulle resultatet kunna bli annorlunda då de kanske har färre riktlinjer och 

kommunikationsmedel. 
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3.3.3 Trovärdighet 

För att tillgodose behovet av trovärdighet i en undersökning kan deltagarna få ta del 

av undersökningen för att säkerhetsställa att den empiri vi använt oss av har tolkats på 

rätt sätt, det vill säga hur giltig empirin i verkliga fall är (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna har i samtyckesbrevet, kryssat i om de vill ta del av den färdiga 

uppsatsen och på så sätt få ta del av den empiri som vi fått fram genom dem. De har 

även vid ett tidigare skede fått empiriavsnittet i uppsatsen skickat till sig för att ta del 

av de citat som vi använt från intervjun med personen i fråga för att få en så kallad 

respondentvalidering (Bryman, 2011). 

3.3.4 Triangulering 

Valet av tre olika metoder grundade sig i tanken att se på problemet ur olika 

synvinklar. Att genomföra en triangulering blev därför aktuellt för denna typ studie. 

En positiv konsekvens av att genomföra en triangulering är att den kan leda till att 

tillförlitligheten i studien ökar. Rent metaforiskt uttrycker triangulering även den 

starkaste geografiska form och triangulering kan därför anses skapa positiva 

förutsättningar för vår studie (Patton, 1999). Patton (1999, s. 1192 ) uttrycker det;  

The logic of triangulation is based on the premise that no single method ever adequately 

solves the problem of rival explanations. Because each method reveals different aspects 

of empirical reality, multiple methods of data collection and analysis provide more grist 

for the research mill.  

Vid varje metod har vi använt oss av olika tillvägagångssätt samt olika 

analysområden. På detta sätt kan olika aspekter komma upp till ytan och det 

empiriska underlaget kan därför bli mer tillförlitligt och trovärdigt (Patton, 1999). 

Genom dokumentanalys och semi-strukturerade intervjuer får vi fram om de gör som 

de säger eller om det finns vissa skillnader. Enkätundersökningen undersöker 

dessutom om en viss del av kommunikationen är så enkel och tydlig som Stockholms 

stad eftersträvar. 
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 Forskningsetiska principer 3.4

Vid genomförandet av denna studie fanns det ett antal krav inom forskningsetniska 

principer som blev aktuella att ta hänsyn till. Informationskravet är det krav som har 

yttrat sig genom att vi vid första kontakt med våra intervjupersoner informerade dem 

om vad syftet var med det vi avsåg att studera. Det blev även viktigt att vi 

säkerställde för dessa att vi endast kommer använda informationen för de ändamål 

som hade med vår studie att göra. Deltagarna hade full möjlighet att själva kontrollera 

sitt deltagande genom att de när som helst kunde välja att avbryta det utan några som 

helst påföljder. Detta är något som de uppmärksammades på när de presenterades för 

samtyckesdokumentet vi hade sammanställt. I detta dokument fanns syftet med 

undersökningen, information om deras frivillighet att delta och att de får välja hur de 

vill bli refererade alternativt vara anonyma. Detta dokument uppfyller därför kraven 

på samtycke och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). När intervjupersonerna 

innan slutlig inlämning av uppsatsen fått empiriavsnittet skickat till sig för validering 

där intervjupersonernas, förutom den validerandes, identiteter dolts för att säkerställa 

att ingen får del av deras svar innan de har blivit godkända. 

 Metodkritik 3.5

Den kvalitativa metoden har flera problem med replikerbarhet och objektivitet. I detta 

fall har en fallstudie utförts där en djupdykning i Stockholms stads finansiella 

kommunikation har varit aktuell. Därför kan resultatet, om studien replikeras i en 

annan kommun, avvika från det resultat som framkommer i denna studie. Dessutom 

kan den sociala miljön förändras även inom Stockholms stad vilket gör att 

undersökningar som genomförs på samma sätt längre fram i tiden kan få fram andra 

svar. 

När det kommer till objektiviteten i undersökningen är det som kvalitativ forskare 

svårt att hålla sig helt objektiv. Vi som dessutom har ett mer hermeneutiskt synsätt 

anser dessutom att subjektivitet är oundvikligt eftersom det är svårt att i våra 

tolkningar bortse helt från våra tidigare livserfarenheter och personligheter som 

ofrånkomligt påverkar hur vi tolkar vår omgivning.  
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras den insamlade empirin från de tre olika empiriska 

metoderna som legat till grund för vår studie, intervjuer, dokumentanalys och 

enkätundersökning. Det vi fann intressant utifrån de sex intervjuerna och 

dokumentanalysen som genomfördes kommer att presenteras i form av tre 

huvudteman. Resultaten från enkätundersökningen kommer presenteras med 

tillhörande diagram. 

 Stockholms stads kommunikation 4.1

4.1.1 Användare 

Den grupp som intervjurespondenterna tog upp som den främsta användaren av den 

finansiella informationen de kommunicerar ut var nämnden, som är deras 

förvaltningsstyrelse. Nämnden är öppen för allmänheten och väljs av allmänheten i 

politiska val, detta leder i sin tur till att allmänheten blir en av de främsta användarna. 

På frågan vem den finansiella kommunikationen vänder sig till svarade Baena1 

”främst nämnden alltså politikerna men i förlängningen så blir det ju invånarna” 

vilket utvecklas ytterligare av Lindh2 

Intern information är ju extern information eftersom att man litar på, till exempel om jag 

hämtar mitt barn på förskola så är det ju förskolepedagogerna som är budskapsbärarna 

som jag frågar om saker och om de då tycker att det är ”... vi får alldeles fel resurser och 

förstår ingenting” så är det budskapet som når allmänheten också.  

Den information som kommuniceras ut till nämnden och allmänheten skiljer sig åt en 

del beroende på vem av dessa användare informationen avser att nå. Den mest 

framstående skillnaden, som nämndes i majoriteten av intervjuerna, var på vilket sätt 

siffror används i kommunikationen. Till nämnden och internt används en del siffror 

medan kommunen försöker att undvika siffror till allmänheten och istället förmedla 

det invånarna är intresserade av, det vill säga var deras skattepengar går. Så gott som 

                                                 
1
 Baena, Alex, ekonomichef, Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-24.  

2
 Lindh, Sandra, informationsansvarig, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-

25.  
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alla personer vi intervjuade var eniga i att det krävs intresse och en fråga som ligger 

nära ens personliga situation för att allmänheten ska vilja läsa och bli engagerade i det 

som pågår i kommunen. 

Det är nog inte förrän du har en hjärtefråga eller någonting du är berörd av som du är 

villig att lägga den tid som det tar om du inte är superintresserad att gå in och hämta det 

och veta ”okej vad betyder det, vet jag hur det ligger till eller kan jag göra någonting åt 

det?”
 3

 

Det är ju egentligen ganska sällan vi går ut med så här många kronor och ören får den 

och den verksamheten. Egentligen utifrån att jag tror inte det är så jätterelevant … men 

medborgarna tror jag är mer intresserade av vad får de för sina skattepengar, vad 

erbjuder vi för verksamhet, vad är det för kvalitet i den verksamheten.
 4

 

Det är ju inte så ofta man går in på Farstas hemsida sådär bara för att man tycker det är 

intressant att läsa i allmänhet. Det gör man inte. Det är ofta man har något ärende.
 5

 

4.1.2 Kanaler 

Stockholms stads stadsdelsförvaltningar använder sig av flera olika kanaler vid 

kommunikation men de strävar ändå efter att hålla antalet kanaler nere och utnyttja de 

kanaler de redan använder till fullo.  

Vi använder oss av så få kanaler som möjligt, vi tror inte att det bästa är att starta en ny 

kanal utan att använda oss av de vi har.
6
 

Kanaler som används inom Stockholms stads skiljer sig åt beroende på vem de avser 

att nå ut till med en specifik information. De icke webbaserade kanaler har förståtts 

som att nå äldre medan de webbaserade har varit ett sätt att öka tillgängligheten av 

information och nå ut till yngre.7 

                                                 
3
 Baena, Alex, ekonomichef, Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-24. 

4
 Lundh, Stefan, kommunikatör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-28. 

5
 Khoury, Marie, kommunikationsansvarig, Farstas stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-

31. 
6
 Brogren, Hanna, kommunikationsdirektör, Stadsledningskontoret, Stockholm. Intervju 2013-11-01. 

7
 Carlö, Elisabeth, kommunikationsstrateg, Älvsjös stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-

21. 
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4.1.2.1 Icke webbaserade kanaler 

De lokala tidningarna spelar en stor roll i stadsdelarna eftersom att där publiceras 

artiklar om vad som har hänt och vad som kommer hända inom den lokala stadsdelen. 

Lindh8 anser att det är den viktigaste kanalen de har eftersom lokaltidningarna ofta 

uppfattas som neutrala och därför litar allmänheten mer på vad lokaltidningarna säger 

än vad som kommer direkt från kommunen till exempel vid budgeten eller 

verksamhetsplanen. Dessa är duktiga på att översätta, konkretisera och lyfta fram 

konkreta fall och blir därför viktiga i informationsflödet till allmänheten. 

Lokaltidningarna, de är väldigt bra anförvanter för att de är duktiga på att översätta, 

konkretisera, lyfta fram konkreta fall och de kan göra det med en annan trovärdighet 

eftersom de är neutrala.
9
 

I lokaltidningarna publiceras inte bara journalistiska reportage utan även 

informationsbladet ”Hallå stockholmare” som är den information som 

stadsdelsförvaltningarna själva skriver. Informationsbladet distribueras på så sätt till 

alla hushåll inom Stockholms stad. Den spelar en stor roll i att förmedla viktig 

information. Statistik har visat att det som omnämnts i bladet ökat läsandet av nämnd 

information även på internet.10 

Älvsjö och Rinkeby-Kista använder sig även av sina medborgarkontor där det finns 

möjlighet att fysiskt få träffa kommunens personal samt hämta önskvärd information. 

Stadsdelsförvaltningarna använder sig i viss mån av annonser och nyhetsbrev där 

information om kommande händelser och annan information som berör området eller 

staden publiceras. Carlö11 nämner även användandet av föreningstavlor för 

annonsering.  

                                                 
8
 Lindh, Sandra, informationsansvarig, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-

25. 
9
 ibid. 

10
 Khoury, Marie, kommunikationsansvarig, Farstas stads delsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-

10-31. 
11

 Carlö, Elisabeth, kommunikationsstrateg, Älvsjös stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-

10-21. 



 

 

28 
 

Kanalvalet grundar sig i vilken läsargrupp man avser att nå ut med informationen till, 

vilket Carlö12 har observerat ”Annonsen är mer för äldre, jag är jätteglad om det finns 

yngre som läser det. Men när jag ser på reaktionerna, det är de äldre och även 

medelålders från 40 och uppåt.” För att nå ut till en yngre publik tror Carlö att en 

annan kanal än annonser är nödvändigt. “Jag är ganska övertygad om att det är de 

äldre som läser det … Så ska du nå ut till yngre får du gå någon annanstans, någon 

annan kanal”13.  

Ett alternativ enligt henne är att man i första hand informerar genom föräldrar och 

lärare eftersom närundersökningar har visat att det är dessa personer som ungdomar 

tycker är mest trovärdiga, inklusive vänner. En möjlig kanal för att nå ungdomar är 

ungdomsgårdar men denna kanal är begränsad eftersom alla ungdomar inte besöker 

dessa. Carlö14 uppskattar att man endast når tio procent av ungdomarna via 

ungdomsgårdarna. Ett sätt att nå ut till ungdomarna är att använda sig av 

Facebooksidor eftersom att det passar till denna målgrupp (se vidare om 

Facebooksidor i 4.1.2.2).15
 

Den främsta finansiella informationen till allmänheten är den så kallade 

budgettidningen. Denna tidning gick den första tiden bara ut till de hushåll som var 

DN-prenumeranter. Undersökningar som Stockholms stad gjorde visade att läsarna 

tyckte denna budgettidning var uppskattad och går därför idag ut till alla hushåll inom 

Stockholms stad. Denna kommunicerar inte ut budgeten i sig utan beskriver mer 

ingående vad invånaren får för sina skattepengar presenterat i artiklar av dokumentär 

stil.  

En tidningsbilaga … som vi lade med i DN och då handlade det inte om budget utan det 

handlade om ”det här får du för dina skattepengar”. Då gjorde vi en läsarundersökning 

                                                 
12

 Carlö, Elisabeth, kommunikationsstrateg, Älvsjös stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-

10-21. 
13

 ibid. 
14

 ibid. 
15

 Khoury, Marie, kommunikationsansvarig, Farstas stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-

10-31. 
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och såg att det var bra men då når vi bara DN-prenumeranterna, så nu gör vi den till 

varje hushåll … och då vet vi att alla stockholmare får den.
16

 

Varje månad finns det möjlighet för allmänheten att närvara på nämndsammanträden 

där det i början av sammanträdet finns en öppen frågestund, Öppet forum, där det 

finns möjlighet för invånaren att ställa frågor till de lokala politikerna. Lundh ser att 

detta kan utvecklas till att även vara tillgängligt på webben, där man kan får svar på 

de frågor man har i realtid av nämnden 

Men det är också så här att du ska pallra dig dit fysiskt, sätta dig ner, räcka upp handen 

och säga ”jag har en fråga”. Det där kan man självklart utveckla, att man kan sitta 

hemma vid köksbordet och ställa frågor och få svar direkt i realtid.
17

 

4.1.2.2 Webbaserade kanaler 

Internet används extensivt av Stockholms stad genom elektroniska nyhetsbrev, 

kommunens hemsida stockholm.se, sociala medier och även webb-sända möten så 

som nämndsammanträden. Webbsändningarna av sammanträdena finns tillgängliga 

både som direktsändning och för att se i efterhand (Stockholms stad, 2013d). 

Det kommunikationsmedel som alla avdelningar och förvaltningar inom kommunen 

har gemensamt är användandet av hemsidan stockholm.se där all information finns 

tillgänglig för de som har tillgång till internet. Denna hemsida är av naturliga skäl 

ganska stor och inte upplagd organisatoriskt utan upplagd utefter ämnesgrupp vilket i 

vissa fall kan göra det svårt att hitta den information man söker efter.18 Därför har 

sociala medier fått rollen som förmedlare av aktuell och viktig information. 

Informationsannonsen ”Hallå stockholmare” som nämnts ovan (4.1.2.1) och sociala 

medier används således som ett komplement för att göra hemsidans information mer 

lättillgänglig.19  

                                                 
16

 Brogren, Hanna, kommunikationsdirektör, Stadsledningskontoret, Stockholm. Intervju 2013-11-01. 
17

 Lundh, Stefan, kommunikatör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-10-28. 
18

 Lindh, Sandra, informationsansvarig, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm. Intervju 2013-

10-25. 
19

 ibid. 
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Vi måste finnas där stockholmarna eller intressenter finns och då funkar sociala medier 

alldeles utmärkt. Vi märker väldigt enkelt att länkar vi lägger ut på twitter … de 

nyheterna läses av många fler än då vi bara publicerar på stockholm.se som bara ligger 

där.
20

 

I majoriteten av stadsdelsförvaltningarna används sociala medier för att nå ut till 

allmänheten, media och personer som är intresserade av vad som händer inom 

verksamheten. De sociala medier som används är Facebook, Twitter och även 

Instagram i viss mån. De flesta verksamheter som vänder sig till yngre generationen 

har en Facebookgrupp eller -sida där de kommunicerar kommande händelser och 

övrig information som kan tänkas beröra användaren.21 Stockholms stad har en policy 

som säger att sociala medier får användas men det ställs då som krav att ”det ska 

hållas vid liv och att vara så nära din målgrupp som möjligt så det kan bli en 

konversation”.22 

4.1.3 Pedagogik 

I varje intervju framstod pedagogiken i kommunikationen som en viktig del. Det är 

därför något som Stockholms stad arbetar aktivt med, dels genom den nya grafiska 

profilen men även i det språk de använder. Pedagogiken genomsyrar därför all 

information som kommuniceras ut. Målet är att kommunikationen ska vara tydlig och 

tillgänglig, det är vad som styr utformningen.23  

Kommunikationen är ju en slags pedagogik, så vi försöker mer och mer. Folk har mindre 

och mindre tid, folk exponeras mer och mer för budskap i sin värld. Det finns forskning 

på det som visar hur vi storstadsmänniskor dessutom exponeras av ofantligt massa 

budskap, vi sitter med lurarna på, vi lyssnar på radio, tittar på TV, iPhonen, på jobbet. Vi 

exponeras hela tiden för väldigt mycket budskap så vi försöker få att, naturligtvis det 

som är så angeläget som möjligt, ska kunna vara lätt att hitta och att kommunicera mer 

och mer med bilder, ikoner, symboler och siffror för att kanske locka till läsning .
24
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4.1.3.1 Språk 

4.1.3.1.1 Intervjuer 

Det som är ständigt återkommande i intervjuerna är kommunikationen och dess 

anpassning till vem den avser att nå. När det gäller pedagogiken är det inget 

undantag. Språket anpassas till den person som informationen avser att nå, där de till 

allmänheten anpassar sig och förenklar språket så gott det går. Förenklingen av 

språket går till på så sätt att de ekonomiska termerna suddas bort25 likväl används inte 

ett passivt skriftspråk26. När det kommer till presentation av siffror har även dessa i 

många fall omvandlats till ord och berättelser om till exempel hur pengarna har 

använts och kanske med ett tillhörande diagram för att visa andelar av exempelvis 

budgeten.27 

Vi försöker hålla ett ganska enkelt språk så de ska kunna förstå, vi brukar säga den 

genomsnittliga tidningsläsande allmänheten … vi talar om Stockolms stad som ett vi. Vi 

försöker undvika passiv text och gör ett så rakt tilltal som möjligt.
28

 

Om vi går ut och pratar med personal i hemtjänsten och ska prata om budgeten så får vi 

använda ett annat språk än när vi pratar med våra controllers, det är självklart.
29

 

Ordval och sådant, det är ju också att skriva begripligt, att inte skriva i passiv form, lite 

journalistiskt, enkelt.
30

 

4.1.3.1.2 Dokumentanalys 

I Stockholms stads budgettidning används få ekonomiska begrepp och de som finns 

förklaras av ett konkretiserande exempel (se vidare om konkretisering i 4.1.3.2). I en 

intervju i ”2013 – Vårt Stockholm” med Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande 

och finansborgarråd exemplifieras detta. 

Sedan 2006 har vi sänkt skatten från över 18 kronor till nu 17,33. Det betyder 2000 

kronor mer per år i plånboken för en undersköterska i Stockholm. 
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Det används positivt laddade ord i rubrikerna, som till exempel tillsammans, växa, 

chans, närhet, samverkan, världsklass och kunskap. “Världsklass” nämns på ett flertal 

ställen i tidningen och detta är ett sätt för Stockholms stad att förmedla deras vision 

utan att direkt i texten säga att det är visionen.  

4.1.3.2 Konkretisering 

4.1.3.2.1 Intervjuer 

Som nämndes ovan (4.1.3.1) omvandlas siffrorna oftast till något mer konkret till 

exempel ett reportage eller notis om en verksamhet som pengar har gått till för att 

visa invånaren vad han eller hon har fått för sina skattepengar. De flesta 

stadsdelsförvaltningar är eniga om att den stora allmänheten inte är särskilt 

intresserad av siffror som sådana utan de vill hellre läsa om vad pengarna faktiskt har 

gått till eller ska gå till. De siffror som ändå kommuniceras ut mot allmänheten är 

oftast presenterat i kort notisform, bland annat i ”Hallå stockholmare” (Bilaga 5) där 

notisen har en siffra i sig med medföljande kort förklaring till siffran och hänvisning 

om var man kan läsa mer om denna information. Den som är intresserad av att veta 

mer kan då lätt hitta källan till notisen.31 

De [Lokaltidningarna, författarnas anmärkning] är ju duktiga på att översätta, 

konkretisera, lyfta fram konkreta fall.
32

 

Allmänheten … kanske inte ens vet att de är berörda. Då måste man ju koppla det till 

något konkret, till situationen … Det går liksom inte att säga att ”åh, nu är det de stora 

budgetsiffrorna ser ut såhär” utan man måste ner på något konkret.
33

 

4.1.3.2.2 Dokumentanalys 

När vi analyserade Stockholms stads budgettidning och ”Hallå stockholmare” fann vi 

att de använder sig av notiser med stora siffror med en efterföljande kort beskrivning 

av vad siffran representerar men saknar hänvisning till var man kan läsa mer om 
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informationen som presenteras i notisen. I budgettidningen finns en tydlig 

beskrivning av hur en skola blir till i tio olika steg med tillhörande deskriptiva bilder 

samt kort redogörelse för vad som händer under varje steg (Bild 2, Bilaga 4).  

Ett annat sätt att konkretisera och få folk att förstå är att använda metaforer. Detta är 

även något som Stockholms stad anammat i budgettidningen med rubriker som 

”CYKELBOOMEN får miljardskjuts”, ”Jenz tar gröna vågen till jobbet” (Bild 1, 

Bilaga 4) och ”Språket är nyckeln” (Bild 3, Bilaga 4). Att cykelboomen får 

miljardskjuts handlar om att en investering på en miljard kronor ska göras för att 

underlätta för cyklister i trafiken, vilket kommer märkas genom fler cykelbanor, 

säkrare korsningar och bättre cykelparkeringar. Jenz som tar gröna vågen till jobbet 

är en berättelse om en man som cyklar från hemmet till jobbet där han också 

beskriver varför han gör det och vilka problem han stött på med sitt val. Reportaget 

med rubriken ”Språket är nyckeln” handlar om hur man använt en ny pedagogisk 

metod för att få de barn med svenska som andraspråk att förstå innebörden av den 

kunskap som skolan ger dem. När de förstår språket får de även bättre betyg. 

4.1.3.3 Visuella element 

4.1.3.3.1 Intervjuer 

2013 ändrades den grafiska profil som ska användas genomgående i Stockholms 

stads kommunikation. Den grafiska profilen har nämnts vid varje intervju när vi ställt 

frågan om hur varje förvaltning tänker kring färger, typsnitt och så vidare. Vi valde 

att ta upp det på intervjun med kommunikationsdirektör Brogren på 

stadsledningskontoret. Anledningen till varför grafiska profilen förändrades var enligt 

Brogren34 ”för att … kunna använda mer färger och spegla bredden i vår verksamhet 

och också bredden i våra målgrupper, så att det ska gå att använda samma grafiska 

profil som på stadsmuseet, hemtjänsten i Farsta, kommunala skolor”. Tanken bakom 

den grafiska profilen, som ska ge riktlinjer i hur information ska framställas, är att 

man som användare direkt ska förstå att det är information om Stockholms stad och 
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aktiviteterna inom staden. De har även ett eget typsnitt som heter Stockholm Type 

som har utformats för att möta deras behov av ett särskiljande typsnitt. När typsnittet 

används är det meningen att invånaren inte behöver se loggan för att förstå att det är 

Stockholms stad som står bakom informationen eftersom textens typsnitt, efter en tids 

inarbetning, kommer vara känt av invånarna. Det finns även en bildpolicy som säger 

att bilderna ska vara så dokumentära som möjligt för att komma nära människor. 

Vi valde att gå mer in på valet av färger i intervjun med Brogren35 för att på så sätt 

skapa en förståelse kring varför man valde just dessa. Till en början när vi frågade 

framstod det som att det inte fanns någon specifik anledning till varför de valt de 

färger de gjort men efter ett tag fick vi mer information kring det. Hon nämnde att 

ingen av färgerna är direkt politiska, det spelar därför ingen roll vilken majoritet som 

är. Färgerna kan fungera i väldigt många verksamheter, de kan fungera i svartvitt/färg 

foto, det vill säga att det är väldigt praktiska färger.36 De har inspirerats av de 

fasadfärger som man kan se på de gamla husen i innerstan (Stockholms stad, 2013a). 

4.1.3.3.2 Dokumentanalys 

Eftersom budgettidningen från 2013 har den gamla profilen bortses denna i detta 

avsnitt. Därför analyseras användningen av färger i informationsbladet ”Hallå 

stockholmare” (Bilaga 5). I den används Stockholms profilfärger (Stockholms stad, 

2013c) grön, orange, blå, lila och rosa men varje färg kan användas på olika sätt, 

antingen med en mörkare och mer färgstark eller som ljusare och inte lika 

iögonfallande.  

Budgettidningen består av mycket dokumentära bilder som ämnar skapar närhet och 

man ska få en verklighetskänsla när man ser dem. Det är bilder på personer som till 

exempel jobbar på en förskola, skola eller som varit med om något speciellt inom 

staden. Även annonsen har bilder, samt olika små rutor med olika färger och budskap 

till stadsdelen. Bakgrunden i informationsbladet är främst vit men en del notiser 

beläggs med kulört bakgrund. 
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 Enkätundersökning 4.2

I enkätundersökningen som genomfördes besökte vi tre klasser, jurist-, socionom- 

och genusstudenter. Totalt har 99 studenter deltagit i enkäten. Av dessa 99 

respondenter har 51 stycken svarat på frågorna om tankar och känslor för 

diagrammen på ett relevant sätt för studiens syfte. Bortfallet beror på det som tidigare 

förklarats i 3.2.3 att den första gruppen saknade instruktioner om vad de två frågorna 

syftade till.  

De svar som framkom var att enbart en person av 99 respondenter har både sett och 

läst budgettidningen som går ut till alla bosatta i Stockholms stad. 66 personer har 

varken sett eller läst den och fyra vet inte. 25 respondenter bor inte i Stockholms stad 

och får därmed inte budgettidningen hemsänd. 

 

Figur 2.  
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På frågan vilken av kommun A:s och kommun B:s framställning av fördelningen av 

skattepengarna (se bilder i bilaga 2) valde 67 av 99 personer kommun B:s där ett 

stapeldiagram av kronor används för att visa fördelningen. Resterande respondenter 

valde kommun A:s.  

 

Figur 3. 

I enkätundersökningen ställdes också frågor om vad för tankar och känslor som de 

fick när de såg de olika diagrammen. Det var flera stycken som tyckte det var positivt 

med färger i kommun A:s redovisning.  

En större andel av respondenterna tyckte kommun A:s redovisning var otydlig, rörig 

eller oöverskådlig. Endast hälften så många hade svarat att de tyckte den var 

lättöverskådlig och tydlig.   

Cirkeldiagrammet känns rörigt, jag tittar hellre på tabellen i höger. Det behövs inte en 

massa färg. Däremot vill jag att procenttalen står direkt bredvid “rubriken”, t.ex. 

äldreomsorg (Kvinna 27, juriststudent) 

Rörig och otydlig. Det är svårt att visualisera x% av 36,7 miljarder (Kvinna 22, 
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genusstudent) 
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I kommun B:s fall var 33 av 51 respondenter positiva till sättet att redovisa, och 

tyckte att den var lättöverskådlig, enkel eller tydlig. Det var 12 respondenter som var 

negativa till diagrammet i staplar av mynt, till störst del handlade det om att 

diagrammet ansågs vara tråkigt och färglöst. Några kommenterade även att de 

saknade en relation till budgeten som helhet, det vill säga hur mycket pengar som 

budgeten består av totalt. 

Mycket tydligare och enklare. Att det går i storleksordning gör det enklare att ta till sig . 

(Kvinna 22, genusstudent) 

Väldigt tydligt och enkelt att relatera till. (Kvinna 21, genusstudent) 

Enklare att se med summor (Kvinna 21 år, Juriststudent) 

Synliggä [sic!] att det handlar om pengar, men tråkigare visuellt och därför tar jag inte 

till mig infon på samma sätt i A (Kvinna 39, psykologstudent) 

Räknefrågan ”Hur många kronor av en hundralapp går i Kommun A till kultur och 

idrott?” ställdes som en kontrollfråga för att se hur många som förstår procent och 

kan omvandla det till kronor. Det visade sig att 19 av 96 respondenter inte visste hur 

man räknade ut detta eller svarade fel.  

 

Figur 4. 
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Frågan om respondenterna skulle vilja veta mer om sin kommuns fördelning av 

skattepengar svarade 73 av 99 ja på medan resterande svarade nej eller gav inget svar. 

Av de 23 som svarade nej var det 19 som gav kommentarer där merparten saknade 

intresse. Det var fyra respondenter som kommenterade att de redan visste det de ville 

veta eller hur de skulle få tag i informationen de var intresserade av.  

 

Figur 5. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer empirikapitlet ställas mot teorikapitlet, där en diskussion 

kring det som framkommit i empirin genom argumentationen i teorin kommer att 

genomföras. Analysen kommer att utgå från kommunikationsmodellen (Bilaga 6) och 

dess olika steg. 

 Att skapa eller ta tillvara på ett finansiellt intresse 5.1

För att kommunicera ut finansiell information till den finansiellt illitterata krävs att 

man först tillgodoser personens eget intresse innan det finansiella kan introduceras 

(Bay, 2012). Intervjupersonerna på Stockholms stad tror att invånarna är mer 

intresserade av vad de får för sina skattepengar än annan generell finansiell 

information om kommunens verksamheter. Stockholms stad har tagit fasta på det 

genom att i budgeten presentera dokumentära artiklar av olika verksamheter med 

komplementerande dokumentära bilder som syftar till att få läsaren att känna närhet 

till det presenterade. Närheten till det presenterade är det som gör att läsaren blir 

intresserad eftersom det kopplas samman till läsarens egen personliga livssituation 

och därmed det som är aktuellt i dennes liv (Bay, 2012).  

Enkätundersökningen visade att 74 procent var intresserade av att veta mer om deras 

kommuns skattefördelning medan endast en procent hade både sett och läst 

budgettidningen. Det finns därmed ett intresse hos enkätrespondenterna att få veta 

mer om kommunen men av någon anledning har de ändå valt att inte läsa 

budgettidningen som består av den information som de angett att de är intresserade 

av.  

De som har förlorat ett tidigare eller saknar intresse för finansiell information förlitar 

sig mer på verksamheter som är kunniga inom området (Finansinspektionen, 2009) 

istället för att själv eftersöka information gällande deras privatekonomi. Ett exempel 

är att de småbarnsföräldrar som inte har ett intresse av att leta information om 

verksamheten litar på det som förskolepedagogerna kommunicerar. Stockholms stad 

anser därför att intern information är likställd med extern information. Det här kan 
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betyda att personer som inte är intresserade förlitar sig blint på ”experter” exempelvis 

vad styrande politiker säger och gör i kommunen utan att ifrågasätta. För att vända de 

ointresserade från att lita helt på politiker, till att bli mer intresserade av att själv ta 

del av finansiell information blir kommunens första steg att utforma information på 

ett visuellt lockande sätt. 

5.1.1 Visuella element 

Det finns ett nära samband mellan intresse och pedagogik i form av visuella element 

(Bilaga 6). För att fånga läsarens intresse används informationsdesign vars syfte är att 

få fram kommunikationens budskap på ett så effektivt sätt som möjligt (Jacobson, 

2000). Användandet av dokumentära bilder får läsaren att snabbt förstå vilket ämne 

eller verksamhet som informationen berör. När bilder används krävs det att de har en 

tydlig koppling till textens syfte (Rosenquist, 2012) så att läsaren kan urskilja det som 

är av intresse vid första anblick.  

En utformning av en layout oavsett om det är diagram, artikel eller annons som 

innehar färger ökar chansen för att en läsare ska få upp intresset. Närvaro av färger 

var något som enkätrespondenterna reagerade positivt på, även om det ansågs att just 

de färgerna som fanns i diagrammet som undersöktes var lite röriga. Känslan av 

rörighet är något som kan uppstå när flera färger kontrasterar starkt och drar läsarens 

uppmärksamhet till olika håll (Baker, 2006). När man använder färg är det viktigt att 

tänka på vilka färger som förhöjer illustrationen för att nå ändamålet (Rosenquist, 

2012).  

För att effektivisera kommunikationen har Stockholms stad förändrat deras grafiska 

profil med nya färger och ett eget särskiljande typsnitt. Färger används flitigt i deras 

nya grafiska profil, men utan särskild tanke bakom vilken färg som ska användas till 

vilket område. Detta kan orsaka vissa problem då färger är känslomässigt förankrade 

hos människan (de los Ríos, 2010) och kan då skapa diskrepans mellan syftet med 

informationen och den känsla färgen har framkallat hos läsaren. Eftersom Stockholms 

stad använder sig av kontraster med hjälp av färger i sin information som får läsaren 

att uppmärksamma vissa delar i informationen kan det med fel färgval skapa en 
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uppmärksamhet som blir missriktad vid första anblick. Detta kan då medföra att 

intresset för att läsa just den informationen kan gå förlorad eftersom den känslan inte 

överensstämmer med personens intressen. 

5.1.2 Språk 

När intresset har väckts genom de visuella elementen som informationen innehåller 

och läsaren väljer att ta del av den skrivna texten måste språket vara anpassat så att 

den tilltänkta läsaren förstår informationen (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006; 

Pérez, et al., 2005). Om man tar i beaktning att Stockholms stads tilltänkta läsare är 

den genomsnittligt tidningsläsande invånaren är resultaten från vår 

enkätundersökning av värde för att kunna bedöma en del av invånarnas finansiella 

läskunnighet. Det vi fann var att 20 procent av enkätrespondenterna inte kunde svara 

eller svarade inkorrekt på en enklare fråga om hur många kronor av en hundralapp en 

viss procentsats motsvarade. Att kunna räkna procent anses vara en grundläggande 

del i att vara finansiellt litterat. Den frågan vi ställde var av en enklare sort än de som 

ställs av OECD (Atkinson & Messy, 2012) för att mäta länders finansiella 

läskunnighet. Det betyder att även på universitetsnivå, vilken är den nivå 

enkätrespondenterna befann sig på vid undersökningstillfället, finns det svårigheter 

att ta till sig finansiell information.  

För att underlätta för de mindre ekonomiskt insatta invånarna att förstå informationen 

som kommuniceras kan kommuner använda sig av metaforer och konkretiserande 

förklaringar exempelvis genom att översätta procent till antal eller kronor (Bay, 

2011b). När procent översätts till antal eller kronor skapas en form av konkretisering 

som får den finansiellt illitterata läsaren att relatera till något som den känner till 

(Lakoff & Johnson, 1981; de los Ríos, 2010). Detta kan vara anledningen till att de 

flesta respondenter ansåg att Kommun B:s stapeldiagram med mynthögar (Bilaga 2) 

var enklare att förstå när budgeten var presenterad i kronor per hundralapp istället för 

procent. 

Stockholms stads tillvägagångssätt för att anpassa till den genomsnittligt 

tidningsläsande invånaren är att ha ett nära samarbete med lokala tidningar som enligt 
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dem är duktiga på att översätta finansiell information och placera detta i konkreta 

situationer. I deras egna externa kommunikation försöker de i största möjliga mån 

undvika ekonomiska begrepp men vid de tillfällen som det ändå används finns 

efterföljande konkretiserande förklaringar där det visas vad pengarna går till, till 

exempel en miljon kronor investeras för att förbättra cykeltrafiken och dess säkerhet 

vilket kommer att märkas genom cykelbanor, säkrare korsningar och bättre 

cykelparkeringar. Vidare används ett konkretiserande språk i budgettidningen genom 

användandet av vedertagna metaforer. Till exempel används ”Jenz tar gröna vågen till 

jobbet” där både färgen grön och vågen är metaforer som symboliserar ett miljötänk 

respektive en trend (de los Ríos, 2010).  

Genom metaforer och konkretiserande förklaringar skapas det en koppling till vad 

som för personen redan är känt (Bay, 2011b). När information som tidigare var okänd 

har blivit förklarad i kända termer kan personen lättare tillägna sig denna kunskap 

vilket skapar ett ytterligare intresse för framtida information (Atkinson & Messy, 

2012). 

5.1.3 Vägen till mer information 

När respondenterna hade granskat de diagram som presenterats för dem, fann vi flera 

kommentarer om att de önskade mer information om vad vissa poster var och att 

totalbeloppet för budgeten skulle vara närvarande vid diagrammen för att lättare 

kunna skapa sig en helhetsbild. Om inte mer fakta om den information som 

presenteras kan bifogas bör kommunen, för att inte förlora de läsare som önskar mer 

information, ge instruktioner om var läsaren kan hitta mer information (Cain & 

Barata, 2001).  

Stockholms stad producerar mängder av information men det är dock inte det som är 

viktigast för att bibehålla invånarens intresse utan istället gäller det att den som söker 

lätt ska kunna hitta den information som är relevant för ärendets syfte (Cain & 

Barata, 2001). Detta kräver därför en lättnavigerad sida där länkar till källor och 

annan relaterad information finns lätt tillgängligt för den som är intresserad (Pérez, et 

al., 2005). Att som kommun vara tillgänglig genom flera olika kanaler ökar 
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tillgängligheten för den breda allmänheten som alla har olika levnads- och 

informationsvanor. Men att bara vara tillgänglig bidrar inte till att få invånarna att 

slussas in i intresse- och kunskapscykeln utan det krävs direktioner från den 

ursprungliga informationen till var mer information finns att inhämta. En 

statusuppdatering på Facebook med hur många fler träd som planteras bör åtföljas av 

en sidohänvisning i den stora budgeten alternativt en större artikel som kan finnas på 

hemsidan, där läsaren kan se var den kan hitta vidare information om planterandet av 

träd. Informationsbladet ”Hallå stockholmare” bör också innehålla direktioner om var 

man kan läsa mer eller vem man ska kontakta för att få tag på informationen. När 

detta efterföljs har det visat sig att webbtrafiken har ökat till den hänvisade 

informationen. Finns inte direktioner till var man kan hitta ytterligare information 

byggs ett hinder som ökar risken för att den måttligt intresserade inte är motiverad 

nog att eftersöka denna självständigt (Finansinspektionen, 2009) och förlorar därmed 

potentiell kunskap om sin kommun som den annars skulle kunnat tillägna sig och 

Stockholms stad förlorar en potentiell aktiv och informerad invånare.  

Om kommunen fångar intresset hos läsaren vid första steget (Bilaga 6) genom 

visuella element som sedan kompletteras av ett språk som får denne att förstå 

information och sedan tillhandahåller verktygen för att finna ytterligare information 

kommer läsaren få mer kunskap vilket genererar ett nytt intresse hos läsaren att vilja 

veta mer. Det resulterar i en egenförsörjande kunskaps- och intressecykel (Atkinson 

& Messy, 2012). 
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6 Slutsats  

Här svarar vi på hur vår analys och övriga delar i uppsatsen kan ge svar på vår 

frågeställning samt hur denna i sin tur uppfyller undersökningens syfte.  

För att svara på frågeställningarna i det inledande 

kapitlet visar den förenklade modellen (Figur 6) av den 

som utarbetats i analysen (Bilaga 6) processen för att få 

den finansiellt illitterata invånaren att förstå finansiell 

information som kommunicerats till denne.  

Vi har kommit fram till att intresset är den första faktorn 

att ta hänsyn till som kommun. För att få den 

ointresserade eller den finansiellt illitterata att bli 

tillräckligt intresserad för att börja läsa informationen 

krävs en tilltalande layout. De visuella elementen, så 

som bilder och färger, används som pedagogiska 

hjälpmedel och spelar en stor roll. Bilderna bör vara nära 

anknutna till informationens budskap så att läsaren 

snabbt kan se om informationen är av intresse för den 

personens liv. När färger används är deras respektive 

underliggande känslomässiga innebörd värd att beakta. 

Vidare bör färgerna vara genomtänka på ett sådant sätt 

att det inte skapas för mycket kontraster på liten yta 

vilket skulle grunda för ett rörigt intryck. Ett rörigt 

intryck kan få läsaren att förlora intresset eftersom det 

blir svårare att tillägna sig informationen. 

När intresset har väckts kommer informationen läsas 

vilket ställer krav på språkets utformning för att få 

läsaren att förstå. Språket drar därför fördel av att 

förenklas med hjälp av konkretiseringar och metaforer Figur 6. Vägen till att väcka 

invånarens intresse och kunskap 
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som är två typer av pedagogiska hjälpmedel. Vid användning av metaforer får man 

den finansiellt illitterata att förstå komplex information med hjälp av faktorer som för 

den redan är kända, exempelvis naturfenomen och färgers symbolik. Konkretisering 

är en förlängning av metaforer på det sätt att finansiell information översätts till saker 

som är närvarande i den finansiellt illitteratas vardag. 

Om läsaren har förstått informationen kommer den antingen känna sig nöjd med den 

information den har fått eller vilja veta mer. Det är i detta steg viktigt att fånga upp 

läsaren som är intresserad av att få veta mer genom att underlätta en vidare 

informationssökning. De pedagogiska hjälpmedlen, länkar och direktioner för var 

mer information eller källor finns bör därför skrivas ut i nära anslutning till den 

ursprungliga informationen. 

Har dessa steg i modellen (Figur 6) följts kommer läsaren fått en ökad kunskap som i 

sin tur leder till ett ökat intresse. När intresse för finansiell information redan finns 

förminskas betydelsen av de visuella elementen på om läsaren kommer välja att ta del 

av den nya informationen eller inte. De resterande stegen är dock fortfarande viktiga. 

Vi tror att modellen (Figur 6) som vi har utformat kan användas av alla kommuner 

för att utvärdera deras finansiella kommunikation och finna eventuella brister. På 

detta sätt kan de upptäcka vad de behöver utveckla för att få fler informerade och 

engagerade invånare. Fler informerade och engagerade invånare banar väg för ett 

trovärdigt och öppet samhälle. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Uppsatsförfattare/intervjuare: Therése Janering & Elin Gustafsson 

Inledande frågor 

Hur länge har du jobbat inom Stockholms Stad? 

Vad innebär din yrkesroll?Vad är det för finansiell information ni kommunicerar ut? 

Undersökningsfrågor 

Vem vänder sig kommunikationen till? 

Beslutsfattare/allmänheten? 

Varför? Varför inte den andra gruppen? 

Hur väljer ni vilken kommunikation som ska kommuniceras till vem? 

Vad tror du är skillnaden mellan dessa läsargrupper? 

Anpassas kommunikationen till olika kunskapsnivåer? 

Skiljer sig presentationen åt beroende på vilket informationsslag det är? 

Vilken roll spelar pedagogik i kommunikationen? Hur? 

Färger? 

Typsnitt? 

Diagram? 

Ordval? 

Skiljer sig pedagogiken beroende på vem som den avser nå? 

  



 

 
 

Vilka kanaler används? Varför just den kanalen? 

Sociala medier? 

Anpassar ni kanalval utefter målgrupp? 

Tror du att man kan öka användningen/läsandet av finansiell information hos allmänheten? I 

sådana fall hur? 

Avslutande 

Några frågor? 

 



 

 
 
 

Bilaga 2. Enkätundersökning 

Enka t om kommuners redovisning av skattepengars fo rdelning 

Kön         Kvinna  Man 

 

Ålder    

Din utbildnings huvudämne   

Har du sett och läst denna budgettidning (se bilden) som har skickats ut i början av året till dig 

som bor i Stockholms Kommun? 

      Ja, har sett och läst      Ja, har sett     Nej     Vet inte           

       Bor inte i Stockholms  kommun 

Om du har kryssat i ”Ja, har sett”, varför läste du den inte? 

 

 

På sida 2 ser du exempel på två olika kommuners redovisning av skattepengarnas 

fördelning över dess verksamheter. Kolla på dem när du svarar på nedanstående frågor. 

Vad är dina tankar och känslor när du ser Kommun A’s redovisning av fördelade skattepengar? 

 

 

Hur många kronor av en hundralapp går i Kommun A till kultur och idrott?    

Vad är dina tankar och känslor när du ser Kommun B’s redovisning av fördelade skattepengar? 

 

 

Vilket exempel är enklast att förstå enligt dig?  Kommun A   Kommun B 

Skulle du vilja veta mer om din kommuns fördelning av skattepengar?       Ja   Nej 

Om nej, varför inte? 

Tack för din medverkan! Elin Gustafsson och Therése Janering 

     



 

 
 
 

 

 

Kommun A 

 

Bildkälla: Stockholms stad, 2013. 2013 – Vårt Stockholm. Stockholm: Stockholms stad. 

 

Kommun B 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: Ekonomi- och IT enheten, 2013. Årsredovisning 2012 – Hylte kommun i ord, bild och siffror. Hylte: Hylte kommun. 



 

 
 
 

Bilaga 3. Kommentarer från enkätundersökning 

 

Kommun A (51 kommentarer) 

 

“Plåttrigt, för lika färger” (Kvinna 23 år, 

juriststudent) 

 

“Ser väl bra ut. Är inget detaljerat så svårt 

att se mer exakt.” (Kvinna 21 år, 

juriststudent) 

 

“Lätt att se hur mycket kommunen 

spenderar i förhållande till andra poster.” 

(Kvinna 21 år, juriststudent) 

 

“Den är väldigt tydlig och färgglad” (Kvinna 

26 år, juriststudent) 

 

“Procentdiagrammet är lite oöversiktligt” 

(Man 29 år, juriststudent) 

 

“Tråkigt cirkeldiagram.” (Man 26 år, 

juriststudent) 

 

“Här syns budgetens totalbelopp vilket är en 

fördel.” (Man 22 år, juriststudent) 

 

“Fula färger, lite rörigt.” (Kvinna 24 år, 

juriststudent) 

 

“A redovisar utifrån de totala 

skatteintäkterna och B utifrån ett 

skattebetalarperspektiv. Båda typerna av 

diagram behövs” (Man 32 år, juriststudent) 

 

“Mycket detaljer” (Kvinna 21 år, 

juriststudent) 

 

“Lättöverskådlig. Uppfattas lätt smo att den 

redovisar hur det ser ut för kollektivet.” 

(Kvinna 40 år, juriststudent) 

 

“Likgiltig, jag har ingen aning om vad 

pengarna satsas på” (Man 21 år, 

juriststudent) 

 

“Hjälp + rädsla” (Man 22 år, juriststudent) 

 

“Det ser rörigt ut. Ganska oseriöst” (Kvinna 

24 år, juriststudent) 

 

“Lite rörig och tar ett tag innan man fattar” 

(Kvinna 22 år, juriststudent) 

 

“Tredimensionella cirkeldiagram är jävligt 

dåliga och otydliga. Hur mycket pengar var 

det totalt i kr på varje post?” (Annat 27 år , 



 

 
 
 

juriststudent) 

 

“Borde vara klarare att utläsa. Till exempel 

färg bredvid procenten” (Kvinna 21 år, 

socionomstudent) 

 

“Svåröverskådligt” (Kvinna 22 år, 

socionomstudent ) 

 

“Otydlig (mer otydlig än B’s redovisning)” 

(Kvinna 24 år, socionomstudent) 

 

“Fint” (Kvinna 23 år, socionomstudent) 

 

“Tydligt men kanske något vilseledande 

med ett lutat diagram. De små delarna ser 

lite större ut.” (Kvinna 21 år, 

socionomstudent) 

 

“ Förståeligt vid första anblick men svårt när 

man ska förstå djupare och t.ex svara på 

nästa fråga” (Kvinna 25 år, 

socionomstudent) 

 

“Lite rörig, men ger en helhetlig förståelse. 

Bra med färger!” (Kvinna 23 år, 

socionomstudent) 

 

“Rörigt” (Kvinna 27 år, socionomstudent) 

 

“Jobbigt att räkna ut i pengar men man ser 

delarna tydligt ändå…” (Kvinna 42 år, 

socionomstudent) 

 

“Lättöverskådlig, bra med färger” (Kvinna 

25 år, socionomstudent) 

 

“Snygg grafik men rätt svårläst för en oinsatt 

(och ointresserad)” (Kvinna 25 år, 

socionomstudent) 

 

“Tydligt ur procentsynen, bra med olika 

färger” (Kvinna 22 år, socionomstudent) 

 

“Enkel att läsa av via tårtmodell,  med olika 

färger” (Kvinna 23 år, socionomstudent) 

 

“Snygg grafik, hyggligt överskådlig tills jag 

får nedanst fråga” (Man 50 år, 

socionomstudent) 

 

“Trist och fantasilöst” (Man 25 år, 

socionomstudent) 

 

“Inte tillräckligt bra!” (Kvinna 21 år, 

socionomstudent) 

 

“Tydligt. Lätt att se hur stor andel av 

skattepengarna som används till vad” 

(Kvinna 24 år, genusstudent) 

 



 

 
 
 

“Krångligt, för mycket text, riktar sig till en 

grupp som är vana att läsa diagram. 

Otillgängligt.” (Kvinna 27 år, 

journaliststudent) 

 

“Inga direkta känslor - färgglad.” (Kvinna 

27 å,r socionomstudent) 

 

“Rörigt, för mycket info, svårt att tolka” 

(Kvinna 33 år, genusstudent) 

 

“Lite svårläst. Det vore enklare att läsa av … 

om texten till höger hade samma 

färgkodning som tårtbitarna” (Man 25 år, 

genusstudent) 

 

“Cirkeldiagrammet känns rörigt, jag tittar 

hellre på tabellen i höger. Det behövs inte en 

massa färg. Däremot vill jag att procenttalen 

står direkt bredvid “rubriken”, t.ex. 

äldreomsorg” (Kvinna 27 år, juriststudent) 

 

“Det skulle vara mera enkelt,” (Kvinna 23 

år, historia) 

 

“Ser ut som jag skulle kunna föreställa mig” 

(Kvinna 32 år, socionomstudent) 

 

“Rörig” (Kvinna 28 år, genusstudent) 

 

“Pedagogisk och bra, men lite svårt att få en 

snabb överblick” (Kvinna 20 år, 

genusstudent) 

 

“Rörig och otydlig. Det är svårt att 

visualisera x% av 36,7 miljarder” (Kvinna 

22 år, genusstudent) 

 

“Mer svårtolkade” (Kvinna 21 år, 

genusstudent) 

 

“Krånglig att förstå” (Kvinna 19 år, 

genusstudent) 

 

“Lite rörig, för långa texter för ett diagram. 

Brukar annars gilla cirkeldiagram” (Kvinna 

22 år, etnologi) 

 

“Kronor är lättare att förstå” (Kvinna 61 år, 

genusstudent) 

 

“Färgglad (ett plus). Lättöverskådlig, Tänker 

inte på att det är utgifter/pengar” (Kvinna 39 

år, psykologstudent) 

 

“Lätt förvirring först. Färger, inte bara 

siffror, bör kr använts i tabellen till höger. 

Texten till vänster är här begriplig” (Kvinna 

19 år, genusstudent) 

 



 

 
 
 

“Det är lite klurigt att läsa av då man måste 

flytta blicken till “listan” från “cirkeln”” 

(Kvinna 21 år, genusstudent) 

 

“Mycket färger - traditionell” (Kvinna 33 år, 

genusstudent) 

 

  



 

 
 
 

Kommun B (51 kommentarer) 33 P, 12 N 

 

“Grå och tråkig. Onödig illustration- vanliga 

staplar ok!” (Kvinna 23 år, juriststudent) 

 

“Enklare att se med summor” (Kvinna 21 år, 

juriststudent) 

 

“Visar tydligare antalet kronor som går till 

ett visst område per 100-lapp betalad i skatt” 

(Kvinna 30 år, juriststudent) 

 

“Tråkig. Svårt att överblicka.” (Kvinna 21 

år, juriststudent) 

 

“Undrar vad som innefattas av övriga 

kostnader? Och vad är politisk verksamhet? 

Känns luddigt.” (Kvinna 23 år, juriststudent) 

 

“Väldigt tråkig” (Kvinna 26 år, 

juriststudent) 

 

“Mycket åskådlig grafik” (Man 29 år, 

juriststudent) 

 

“Roligare upplägg än A. Känslan av aktuellt 

och rapport.” (Man 26 år, juriststudent) 

 

“Även om jag inte kan huvudräkna så går 

det att räkna ut antal kronor i A fallet.”(Man 

22 år, juriststudent) 

 

“Innovativ och nytänkande” (Kvinna 24 år, 

juriststudent) 

 

“Mindre färger än kommun A.” (Kvinna 21 

år, juriststudent) 

 

“Överskådlig, men “svårare” att jämföra hur 

stor del som flera verksamheter tillsammans 

utgör. Mer “personlig” - min hundralapp.” 

(Kvinna 40 år, juriststudent) 

 

“... trevligare diagram” (Man 21 år, 

juriststudent) 

 

“lite mer pedagogisk möjligtvis” (Kvinna 27 

år, juriststudent) 

 

“Dåligt att uttrycka per hundralapp” (Man 

22 år, juriststudent) 

 

“Bättre översikt. Lättare att förstå.” (Kvinna 

24 år, juriststudent) 

 

“Finare, lätt att förstå” (Kvinna 22 år, 

juriststudent) 

 

“Det saknas uppgift om hur mycket pengar 

som faktiskt går till saker” (Annat 27 år, 



 

 
 
 

juriststudent) 

 

“Staplar hade sett mer professionellt ut men 

ändå tydlig. En procentenhet under.” 

(Kvinna 21 år, socionomstudent) 

 

“Lättöverskådligt!” (Kvinna 22 år, 

socionomstudent) 

 

“Bättre modell, tydligare” (Kvinna 24 år, 

socionomstudent) 

 

“Tydligt” (Kvinna 23 år, socionomstudent) 

 

“Väldigt tydligt och enkelt att relatera till.” 

(Kvinna 21 år, socionomstudent) 

 

“Lättförståeligt” (Kvinna 25 år, 

socionomstudent) 

 

“Fattar fördelningen lite bättre. Får även 

bättre koll på hur mycke pengar det handlar 

om” (Kvinna 23 år, socionomstudent) 

 

“Min första tanke var att det var i % också! 

Intressant att få se i kronor dock. Lite 

tydligare” (Kvinna 27 år, socionomstudent) 

 

“Att de visualiserar kronorna” (Kvinna 42 

år, socionomstudent) 

 

“Tråkig, svårare att förstå. Känns inte 

relevant med mynten… Vet inte.” (Kvinna 

25 år, socionomstudent) 

 

“Ganska ful grafik, men lätt att förstå” 

(Kvinna 25 år, socionomstudent) 

 

“Tydligt hur de är fördelade mellan 

varandra.” (Kvinna 22 år, socionomstudent) 

 

“Även lätt, speciellt med uppdelningen av en 

hundra-lapp.” (Kvinna 23 år, 

socionomstudent) 

 

“Ser ngt tråkig ut, men är betydligt mer 

informativ” (Man 50 år, socionomstudent) 

 

“Kul grepp, kompis!!!” (Man 25 år, 

socionomstudent) 

 

“Fortfarande förståndigt” (Kvinna 22 år, 

socionomstudent) 

 

“Mer pedagogisk i jämförelse” (Kvinna 33 

år, socionomstudent) 

 

“Det är lättare att läsa av då det man behöver 

veta om vardera kategori står på samma 

ställe” (Kvinna 21 år, genusstudent) 

 



 

 
 
 

“Spretig men ändå lätt. Skillnaderna är dock 

svårare att uppfatta visuellt. Pedagogiskt 

med mynthögar.” (Kvinna 19 år, 

genusstudent) 

 

“Synliggä att det handlar om pengar, men 

tråkigare visuellt och därför tar jag inte till 

mig infon på samma sätt i A” (Kvinna 39 år, 

psykologstudent) 

 

“Det står inte vad kommunen har för budget. 

Gillar pengarnas symbolik” (Kvinna 22 år, 

etnologi) 

 

“Enklare att förstå” (Kvinna 19 år, 

genusstudent) 

 

“Visuellt enkelt och lätt tillgängligt till 

läsarna.” (Kvinna 21 år, genusstudent) 

 

“Mycket tydligare och enklare. Att det går i 

storleksordning gör det enklare att ta till 

sig.” (Kvinna 22 år, genusstudent) 

 

“Enkel, lättförstådd” (Kvinna 20 år, 

genusstudent) 

 

“Tydligare” (Kvinna 28 år, genusstudent) 

 

“Ser ju ungefär lika dant ut, de har med 

posten politisk verksamhet som A inte har.” 

(Kvinna 32 år, socionomstudent) 

 

“Det är lätt att läsa och förstår” (Kvinna 23 

år, historia) 

 

“Behagligare att titta på än kommun A’s. 

Inte lika mycket färger, korrespondensen 

mellan krontal och område är tydlig.” 

(Kvinna 27 år, juriststudent) 

 

“Tydligare att förstå” (Man 25 år, 

genusstudent) 

 

“Konkret, enkel, tydligt.” (Kvinna 33 år, 

genusstudent) 

 

“Pedagogisk och lättförståeligt” (Kvinna 19 

år, statsvetarstudent) 

 

“Otydligt. Känns som det viktiga är att se 

hur stor andel av skattepengarna som 

används till vad” (Kvinna 24 år, 

socionomstudent) 

 

  



 

 
 
 

Vill inte veta mer (20 kommentarer) 

“Jag är redan bra underrättad om det” (Kvinna 40 år, juriststudent) 

 

“Bryr mig inte så mycket” (Kvinna 21 år, juriststudent) 

 

“För att kunna veta vad det faktiskt går till och kunna påverka” (Kvinna 30 år, juriststudent) (vill 

veta mer) 

 

“Inte intresserad” (Kvinna 21 år, juriststudent) 

 

“Bristande intresse” (Man 29 år, juriststudent) 

 

“Inte intresserad” (Kvinna 24 år, juriststudent) 

 

“Bryr mig inte” (Man 23 år, juriststudent) 

 

“Bristande intresse” (Kvinna 26 år, juriststudent) 

 

“Har ej tillräcklig kunskap, intresse eller tid. Kanske om jag satte mig in i det mer” (Kvinna 25 

år, juriststudent) 

 

“Inget som intresserar mig i dagsläget” (Kvinna 22 år, juriststudent) 

 

“Är inte insatt” (Kvinna 23 år, juriststudent) 

 

“Inte intresserad” (Kvinna 22 år, juriststudent) 

 

“Inte så intresserad” (Kvinna 25 år, socionomstudent) 

 

“Spelar ingen roll” (Kvinna 42 år, socionomstudent) 

 



 

 
 
 

“Har bra koll på det” (Kvinna 61 år, genusstudent) 

 

“Är inte intresserad” (Kvinna 23 år, genusstudent) 

 

“Har redan den kunskapen” (Kvinna 19 år, statsvetenskap) 

 

“Jag är inte i den fasen av livet” (Man 19 år, genusstudent) 

 

“Jag tar reda på det jag vill veta” (Kvinna 33 år, genusstudent) 

 

“Jag vet hur jag tar reda på det om jag skulle vilja veta men känner inget spontant/generellt 

behov av mer info.” (Kvinna 27 år, journaliststudent) 

  



 

 
 
 

Bilaga 4. Utdrag ur Stockholms stads budgettidning ”2013 – Vårt Stockholm” 

 

Bild 1. Utdrag ur Stockholms stads budgettidning “2013 – Vårt Stockholm” (2013, s. 5) 

 



 

 
 
 

 

Bild 2. Utdrag ur Stockholms stads budgettidning “2013 – Vårt Stockholm” (2013, s. 8-9) 

 



 

 
 
 

 

Bild 3. Utdrag ur Stockholms stads budgettidning “2013 – Vårt Stockholm” (2013, s. 12) 

 

 

  



 

 
 
 

Bilaga 5. Informationsbladet ”Hallå stockholmare” 

 

Bild 4. Annons i ”Mitt i Kungsholmen” (2013, 48:12, s. 10) 



 

 
 
 

  

 

Bild 5. Annons i ”Mitt i Kungsholmen” (2013, 48:12, s. 11) 



 

 
 
 

 

Bilaga 6. Kommunikationsmodell 
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