
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för informatik 
2008-06-02 

 
 
 

 
 

Rörliga bilder säger mer än tusen ord 
 

Användning av strömmande media (video) på kommunala hemsidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
German Diaz 
quitog@yahoo.com 
Handledare: Christina Mörtberg 
C-uppsats, 15 poäng  
Juni 2008 



 

 
 
Innehållsförteckning 
 
 
 

Abstract.................................................................................................................. 3 
Nyckelord .............................................................................................................. 3 
Inledning................................................................................................................ 3 
Problemområde och syfte...................................................................................... 4 
Avgränsningar ....................................................................................................... 5 
Metod..................................................................................................................... 5 
Relaterad forskning ............................................................................................... 6 
Rörliga bilder på Umeå kommuns hemsida .......................................................... 9 
Rörliga bilder i andra kommuner ........................................................................ 12 
Vad tycker kommunerna om rörliga bilder? ....................................................... 14 
Slutsatser och diskussion..................................................................................... 17 
Sammanfattning................................................................................................... 20 
Referenser............................................................................................................ 22 
Noter .................................................................................................................... 23 
Analyserade kommunala hemsidor ..................................................................... 23 
Bilaga................................................................................................................... 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
I min studie har jag undersökt hur strömmande media (video) används på Umeå kommuns 
webbsida. Dessutom har jag analyserat och jämfört hur sex kommuner i Sverige använder 
rörliga bilder på sina kommunala hemsidor. De sex kommuner som jag har valt att studera har 
som gemensamt drag att samtliga sänder respektive kommunfullmäktige live med hjälp av 
strömmande video.   
Slutligen diskuterar jag orsaken till att kommunala hemsidor använder strömmande media i 
liten skala och drar några slutsatser som relaterar möjligheter och hinder i användning av 
strömmande media på kommunala hemsidor. 
 
Nyckelord 
 
Strömmande media, rörliga bilder, kommunala hemsidor. 
 
 
Inledning    
 

"Today we don't just use or admire technology, we live with it” 
–P.C. Wright, J.C. McCarthy  (2004, p.2)  

 
 
Genom informationsteknologins framväxt sker mycket av kommunikation via nätverk 
nuförtiden. Internet har utvecklats till ett verktyg som effektiviserar spridningen av  
information, men som framförallt ökar interaktionen mellan människor, företag, 
organisationer osv. 
 
Internet började användas utbrett från år 1995 då det fanns omkring 16 miljoner användare. 
År 2005 fanns över en miljard användare i datoriserade nätverk och till år 2010 beräknas det 
finnas närmare två miljarder användare (Castells 2002).  
 
Internet är en del av vårt liv, skriver forskaren Castells, som jämför dagens informationsteknik 
med industriepokens elektricitet. Internet är både elnätet och elmotorn eftersom det fördelar 
möjligheterna att informera och informeras till alla områden. Internet är basen för att 
organisera via nätverk, precis som tekniken med elnät gjorde det möjligt att organisera 
fabriker och storföretag. Internets flexibilitet gör också att nätverk konkurrerar ut vertikalt 
organiserade företag och centraliserade byråkratier enligt sociologen Castells.  
 
Interaktivitet och samarbete är ett måste i vårt samhälle. Tapscott och Williams (2007) talar 
om ett nytt sätt att tänka, om samarbete som de gett namnet wikinomics och de skriver om nya 
principer för produktion med ledord som öppenhet, peering1, att dela och agera globalt. De 
säger vidare att konsumenter blir producenter genom att skapa produkter och tjänster 
tillsammans t ex. genom att utveckla datorprogram som Linux och encyklopedin Wikipedia, 
som skapas av en massa av individer, on line. 
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Människors möjlighet att påverka media genom att interreagera med den är en stor utmaning i 
vårt samhälle. Scoble och Israel (2006) talar om att decentralisera information. De förklarar 
varför blogging är en effektiv metod både för affärer och kommunikation och beskriver hur 
bloggen har ändrat reglerna när det gäller kommunikation och konkurrens i företagsvärlden.  
Scoble och Israel ser bloggarna som del av ett globalt nätverk, the blogosphere, och säger att 
en kommunikationsrevolution är på gång, där monolog byts mot dialog (Scoble och Israel, 
2006). Turkheimer (2008) är inne på samma resonemang om tvåvägskommunikation. Han 
säger om strömmande media att online video och YouTube öppnar upp den demokratiska 
processen, apropå valet i USA, eftersom den skapar ett forum där kommunikation sker i två 
riktningar dvs. att medborgarna också kan producera information och lägga ut på YouTube, 
interaktiviteten mellan politiker och medborgare blir mycket större. Halvey och Keane (2007) 
tar också YouTube som exempel och menar att webbsajter som tillåter användare att dela 
media on line har blivit ett fenomen med växande social, ekonomisk och kulturell betydelse 
som lockar miljoner användare. Ett annat exempel som författarna nämner på det fenomenet 
är Flickr.  
 
Sveriges kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter använder webben för att 
lägga ut information till medborgaren. Från regeringen kommer krav på att denna service till 
medborgarna ska utvecklas och förbättras (regeringens proposition 1999/2000:86). 
 
Rörliga bilder kan alltså spela en viktig roll som ett kommunikationsverktyg för att förstärka 
spridning av information till medborgare. Kommunala hemsidor kan också användas till att 
förstärka lokal demokrati; e-demokrati. Det senare syftar till att göra medborgarna mer aktiva 
i utvecklingen av demokrati (Ekelin 2007). Direktsändning av kommunfullmäktige är ett 
intressant exempel på e-demokrati.  
 
Ytterligare ett sätt att använda hemsidor är att marknadsföra kommunen med hjälp av t ex. 
bildspel eller videor. En till funktion är e-tjänster, där kommunens invånare kan sköta sina 
ärenden via hemsidorna. Ett exempel på detta är elektroniska blanketter som man kan fylla i 
för att ansöka t ex. om bygglov. I dag sker vägledning med skriftlig information. Den kan 
dock ges med hjälp av en instruktionsfilm om hur man fyller i en blankett eller hur man laddar 
ner ett dokument till utskrift.  
 
 
Problemområde och syfte 
 
Digitala medier har många möjligheter som kommuner kan nyttja som att sprida information, 
att öka lokal demokrati i så kallad e-demokrati, marknadsföra kommunen och ge tillgång till 
e-tjänster. Trots en omfattande användning av hemsidor hos kommunerna är användning av 
strömmande media i form av rörliga bilder på kommunala hemsidor begränsad i Sverige och 
jag söker förklaringar till det. Handlar det om brist på resurser, teknik eller om ett ineffektivt 
kommunikationsprojekt?  
Mitt syfte är alltså att undersöka användning av rörliga bilder på kommunala hemsidor. Jag 
har valt att studera Umeå kommuns hemsida och sex andra kommuner i Sverige för att sedan 
hitta en förklaring till den begränsade användningen av rörliga bilder (video) på deras 
hemsidor.  
 
Umeå kommun har valts eftersom jag haft ett uppdrag som medieproducent att med hjälp av 
rörliga bilder (video) ge Umeås hemsida en ny dimension. Övriga kommuner har valts för att 
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de använder rörliga bilder framförallt direktsändning av deras kommunfullmäktiges 
sammanträde och jag vill jämföra de kommunala hemsidorna med Umeå kommuns hemsida. 
 
Studien är riktad till dem som jobbar med kommunikation på kommunala hemsidor, till 
studenter som läser Medieproduktion på institutionen för informatik och till studenter som 
läser kommunikation på högskolor i Sverige.  
 
 
Avgränsningar 
 
Kommunala hemsidor är ett omfattande område att undersöka och analysera. Därför fokuserar 
jag min studie enbart på ett antal kommunala hemsidor. Umeå kommun har valts för att jag 
jobbar där som medieproducent och använder rörliga bilder som ett verktyg för att sprida 
information. Dessutom ingår sex andra kommuner i Sverige i min studie. Jag valde ut 
Sveriges största stad, Stockholm, och en till storstad Malmö och de andra kommunerna som 
alla liknar Umeå i storlek, dvs. de har omkring 100 000 invånare. Under kartläggning av 
kommunerna hittade jag länkar till andra hemsidor som visade rörliga bilder om de olika 
kommunerna från reklam till dokumentärer. De sidorna har jag inte tagit med i min studie 
eftersom de är så många och de passar inte in i mitt urvalskriterium, dvs. enbara kommunala 
hemsidor. 
 
 
Metod 
 
Inom forskning används både kvantitativa och kvalitativa metoder för att förstå samhället. 
Skillnaden mellan dem är att kvantitativa metoder uttrycker informationen i siffror och 
mängder medan de kvalitativa metoderna tolkar informationen utifrån forskarens 
referensramar, motiv och sociala sammanhang (Holme, Solvang 1997). 
Holme och Solvang har formulerat följande förklaring till de två metoderna.  
 
”Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primär ett 
förstående syfte. Vi är inte inriktade på att pröva om informationen har generellt giltighet. Det 
centrala blir i stället att genom olika sätt att samla information dals kan få en djupare 
förståelse av det problemkomplex vi studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang 
som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa vi hämtar vår information 
från. Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i lång större 
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållanden som är 
av särskilt intresse utifrån den frågeställning vi vald. Metoden avgör också vilka svar som är 
tänkbara. Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande 
till informationskällan. Allt detta är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra formaliserade 
analyser, göra jämförelser och pröva om de resultat vi kommit fram till gäller alla de enheter 
vi önskar att uttala oss om. Statistika mätmetoder spelar en central roll i analysen av 
kvantitativ information” (Holme, Solvang 1997).    
 
Mitt val av empirisk metod har som mål att samla material för att kunna undersöka 
användning av rörliga bilder på Umeå kommuns hemsida och sex andra kommuner. 
Insamlingen av materialet från de olika hemsidorna gjorde jag mellan 12:e och 15:e februari 
2008 med hjälp av sökmotorn Google.  Kriteriet i undersökningen var att hitta de kommuner 
som sänder direkt eller har rörliga bilder i videoarkiv från sina 
kommunfullmäktigesammanträden. Det kriteriet har direkt koppling till en av de funktioner 
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som kommunala hemsidor har dvs. att öka demokrati med hjälp av så kallad e-demokrati. Jag 
hittade 20 kommuner2 och valde sex kommuner till min studie. En av dem var Stockholms 
kommun som representerar den största kommunen i Sverige, Malmö som representerar en 
medelstor stad med nästan 300 000 invånare och slutligen Borås, Gävle, Östersund och Luleå, 
eftersom de liknar Umeå kommun i antal invånare dvs. ungefär 100 000 invånare. Vidare har 
jag kartlagt användning av rörliga bilder på de sex valda kommunerna. De områden där jag 
sett att det var vanligast med rörliga bilder var: nyhetsinslag, teckenspråk, sändning av 
kommunfullmäktige, olika sorts föreställningar, webbkamera och videor om kommunen. De 
områden som jag valde har också koppling till de olika funktioner som webbsidor har dvs. 
spridning av information, ökning av den lokala demokratin, marknadsföring av kommunen 
genom strömmande videor om turism, tjänster som kommunen erbjuder sina invånare som 
teckenspråk, videor om olika kommunala jobb som man kan söka osv.  
 
Som datainsamlingsmetod har jag använt en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden har 
använts för att undersöka frekvenser, exempelvis om frågeställningen gäller hur mycket 
rörliga bilder används på hemsidorna i de valda kommunerna. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av en elektronisk enkät som jag gjorde med syftet att få reda på hur mycket de 
valda kommunerna använder rörliga bilder (video) och hur mycket de kommer att använda 
video i den närmaste framtiden. Enkäten gjorde jag i webbpubliceringsverktyget SiteVision 
och skickade den till dem som ansvarar för informationen i de olika valda kommunerna. 
Frågorna består av ett antal graderingsfrågor och några öppna frågor som ger möjlighet för 
informanten att skriva kommentarer. De första frågorna var mer generella och handlade om 
själva hemsidan, resten av frågor var mest orienterade mot användning av rörliga bilder nu 
och i framtiden, se bilaga 1. 
  
Första kontakten med kommuner tog jag genom ett elektroniskt brev där jag presenterade mig 
och kortfattat berättade om min studie angående användning av strömmande media (video) på 
kommunala webbsidor. I slutet av brevet fanns det en länk till enkäten. Brevet med enkäten 
var skickad den 5 maj 2008 till webbmaster i Östersund, till informatör och 
informationsansvarig för Härnösands kommun, till webbredaktör på Gävle kommun, till 
webbmaster på Luleå kommun, till informationsansvarig för Borås kommun, till 
informationschef på Umeå kommun och till webbsamordnare för Stockholms kommun.  
 
När svaren från de kontaktade kommunerna började komma in så jämförde jag de olika 
svaren med hjälp av diagram för att kunna visualisera deras svar bättre, se diagram 1, 2 och 3.  
Enkätsvar fick jag av Gävle kommuns webbredaktör som genomfördes 2008-05-05, Borås 
kommuns informationsenhet skickade svar 2008-05-07, Malmö kommuns huvudredaktör 
svarade 2008-05-12, Umeå kommuns informationschef svarade 2008-05-12, Östersund 
kommuns webbadministratör svarade 2008-05-13 och Luleå kommuns webbmaster svarade 
2008-05-12. Stockholm kommun webbsamordnare svarade enkäten 2008-05-28.   
 
Till sist analyserar jag enkäterna och hemsidorna i syfte att finna svar på min 
problemformulering. 
 
 
Relaterad forskning 
 
Den forskning som jag har hittat handlar om utvecklingen av informationsteknik och den har 
koppling till min studie om användning av strömmande media i form av rörliga bilder 
eftersom strömmande video nu används som ett nytt sätt att kommunicera.  
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John McCarthy & Peter Wright (2004) förklarar i boken Technology as Experience 
upplevelsen som människor har i kontakt med teknologin. Deras budskap är att människor 
inte bara använder teknologin utan lever i den.    
 De säger vidare att vi djupare än förr är medvetna om att vår interaktion med teknologin, 
involverar oss emotionellt, intellektuellt och sensuellt. Därför måste människor som skapar 
och använder interaktiva system kunna förstå och analysera användarnas upplevda erfarenhet 
med teknologin. De anser att den upplevda erfarenheten av teknologin borde tas till vara när 
det gäller arbete och kommentarer kring relationer mellan människa och teknologi, speciellt 
när det gäller datorer.  
Författaren Steven Johnson (2005) är inne på samma sak när han i sin bok Everything Bad is 
Good for You säger att han är orolig över glappet mellan de med egna erfarenheter av t ex. 
spel i den virtuella världen och människor med andrahandsuppgifter. Han utmanar den gängse 
synen på populärkultur som datorspel, videospel och filmer, som något som är fastlåst i en 
nedåtgående trend av fördumning och passivisering. Han säger tvärtom att populärkulturen 
skärper våra sinnen i en uppåtgående trend som han kallar the sleeper curve. Han pekar på att 
datorspelens egna meriter viftas bort, t ex. att de faktiskt är svåra, det krävs tålamod för att 
spela tills en belöning kommer, att användaren tränar upp andra förmågor än de som 
traditionell kultur tränar upp (Johnson 2005).  
 
Sociologen Castells talar i boken ”Internetgalaxen. Reflexioner om Internet, ekonomi och 
samhälle” om Internet som en del av vardagslivets aktiviteter, och gör en jämförelse mellan 
dagens informationsteknik och industriepokens elektricitet för att belysa hur viktigt Internet är 
idag. Han ger en bild av Internet som både elnät och elmotor eftersom Internet gör det möjligt 
att informera och bli informerad på alla områden. Nätverk organiseras med Internet som bas, 
precis som fabriker och storföretag organiserades kring elektriciteten, skriver Castells. Han 
beskriver nätverkens inneboende flexibilitet som en avgörande fördel för att överleva och 
blomma i ett samhälle som ständigt förändras. Flexibiliteten gör att nätverk konkurrerar ut 
vertikalt organiserade företag och centraliserade byråkratier. Datorbaserad 
kommunikationsteknik framförallt Internet stärker nätverk och skapar enligt Castells vinnande 
flexibilitet och praktisk förmåga, koordinerat beslutsfattande och decentraliserat 
verkställande, individuellt uttryck och horisontell kommunikation (Castells, 2002).  
 
Nya informationskanaler påverkar dagens samhällen. Internet gör det möjligt för många att 
kommunicera med många, över hela världen, via ett kommunikationsmedium där användaren 
för första gången själv kan välja när det ska ske (Castells, 2002). 
 
Internet har använts i stor skala de senaste 13 åren, med en utveckling från 16 miljoner 
användare till över en miljard användare i datoriserade nätverk år 2005. Om två år, skriver 
Castells, kan det finnas omkring två miljarder uppkopplade användare på jorden, även om 
Castells räknar med att spridningen kommer att gå långsammare när det gäller att nå 
medborgare i fattiga länder (Castells, 2002). Numera struktureras centrala aktiviteter när det 
gäller ekonomi, politik, sociala och kulturella frågor, över hela jorden kring Internet och andra 
datornät och Castells pekar på problemet med att vara utestängd från de nätverken. Han säger 
att det har blivit en av de skadligaste formerna av uteslutning i vår ekonomi och kultur 
(Castells, 2002).   
 
Tapscott och Williams (2007) säger i boken Wikinomics: how mass collaboration changes 
everything att trenden går mot att hierarkiska modeller för produktion kommer att minska. De 
ser stora förändringar i strukturer för företag och ekonomi. Världsekonomin, demografin och 
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teknologin har gett upphov till en ny kraftfull produktionsmodell baserad på nätverk, 
samarbete och egen organisering av arbetet utan någon traditionell chef. Tapscott och 
Williams talar om wiki workplace, dvs. att anställda samarbetar med kollegor över gränser i 
en organisation, och alla kan vara med i den öppna processen och ändra och lägga till, i t ex. 
ett dokument på Internet (Tapscott och Williams, 2007). 
 
Tapscott och Williams talar också om ett nytt tankesätt , en ny konst och kunskap om 
samarbete som de kallar wikinomics, som handlar om nya principer som öppenhet, peering, 
att dela och agera globalt. Samarbete mellan stora massor av individer via nätverk on line gör 
att människor och företag aktivt kan skapa nya innovationer, välstånd och social utveckling, 
på ett sätt man inte kunnat drömma om förr.  
Konsumenter är inte längre bara konsumenter utan är också producenter genom att de skapar 
produkter och tjänster tillsammans t ex. skapar och vidareutvecklar datorprogram som Linux 
och encyklopedin Wikipedia, som skrivs av en massa av individer, on line utan chef. Kritiker 
menar att open scource som Linux och Wikipedia, hotar företag och deras rätt att gå med 
vinst. Men Tapscott och Williams säger torrt att det finns företag som inte lyckats förstå den 
nya ekonomiska logiken, och lyfter fram flera exempel på framgångssagor t ex. Myspace, 
Flickr och YouTube (Tapscott och Williams, 2007). 
 
Ett annat exempel på samarbete mellan stora massor av individer sker inom media där 
kollektivt skapande suddar ut gränserna mellan nyhetsmedier och konsument. En individ kan 
ha båda rollerna. På YouTube är det lätt att publicera, spela upp och dela videoinslag på nätet. 
YouTube har omkring 100 miljoner användare varje dag och de blir fler och fler (Tapscott 
och Williams, 2007). 
Tapscott och Williams är bekymrade över att stora massmedieföretag, trots tillgänglig teknik, 
inte ger utrymme för tvåvägskommunikation. De föreslår t ex. att läsarna tillåts skapa en 
parallell första sida till tidningens. De anser att seriösa nyhetsföretag borde tillåta sin läsekrets 
att kommunicera om innehållet i tidningen och menar att Internet utmanar antagandet att 
information måste gå från trovärdiga producenter till passiva konsumenter (Tapscott och 
Williams, 2007). 
En fortsatt brist på lyhördhet kommer att bli de stora massmediernas fall, spår Tapscott och 
Williams, som ser massmedierna bli omsprungna av en ny generation av medieproducent-
konsumenter som sätter sin tilltro till insikten i sina nätverk, istället för till auktoriteten hos 
CNN eller Wall Street Journal (Tapscott och Williams, 2007). 
 
Scoble och Israel beskriver i sin bok ”Naked conversations. How blogs are changing the way 
business talk with customers” (2006) om varför blogging är en effektiv metod för 
affärskommunikation, och de undersöker också hur blogging har ändrat kommunikations- och 
konkurrensregler i företagsvärlden.
Eftersom bloggen är en billig kommunikationskanal, som når tusen, kanske miljoner 
människor, så investerar man lite pengar och egen tid. Bloggen är oändligt mycket mer 
effektiv än andra hjälpmedel för företagens kommunikation. Den viktigaste aspekten av 
bloggen är att den är pratsam, säger forskarna. Inget slår ett möte öga mot öga, men bloggen 
gör det möjligt att ha sådana möten med varje kund på olika platser över världen. Scoble och 
Israel säger att en kommunikationsrevolution är på väg, där vi går från en kontrollerad 
envägsmodell till en decentraliserad, interaktiv modell (Scoble och Israel, 2006).  
 
Författarna beskriver också hur man via en blogg kan sitta i timmar och klicka sig fram på 
länkar från blogg till blogg, många refererar till varandra. Genom att länka på det sättet tillhör 
den som vill uttrycka sig via en blogg, ett globalt nätverk kallat blogosphere (Scoble och 
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Israel, 2006). Text- och ljudbloggar har enorma förutsättningar men inget går upp mot att 
faktiskt se den som talar, säger författarna som skriver att video har en oemotsäglig förmåga, 
när det gäller att kunna delta vid ett arrangemang fast man inte kan vara där. Videobloggen 
har vuxit fram i långsammare takt än de andra bloggarna, skriver författarna, och hänvisar till 
att det är mer kostsamt och svårt att producera videoblogg än text- och ljudblogg. Det handlar 
också om att det finns 18 konkurrerande typer av standard för video och att de stora 
videofilerna kan göra det svårt för användare utan bredband att se filmerna. Ett annat hinder 
är att det inte är lika lätt att se en videoblogg som en ljudblogg, medan man gör andra saker 
samtidigt, t ex. joggar eller kör bil (Scoble och Israel, 2006).  
 
Grönlund (2001) säger att ett exempel på vad IT kan användas till i Sverige är att ge 
medborgare möjlighet till interaktion med myndigheter och demokratiska institutioner och 
därmed deltagande i demokratiska processer. Författaren nämner regeringens proposition 
1999/2000:86 där det står angående demokrati och rättvisa: ”öka allas möjlighet till 
information om offentlig verksamhet och delaktighet i politiska beslutsprocesser, både i 
Sverige och i övrigt inom EU genom användningen av IT, bidra till ett aktivare 
medborgarskap genom att IT skapar nya möjligheter att använda yttrandefriheten, att tillvarata 
IT:s möjligheter att bevara och utveckla kultur, kulturarv och språk i Sverige, inte otillbörligt 
kränka människors integritet när IT används” (Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett 
informationssamhälle för alla). 
 
Spalding och Jancikova (2004) skriver om hemsidors användbarhet och tillgänglighet, och 
säger att informationstekniken ger till medborgare mer möjlighet att delta och påverka i 
samhällsutvecklingen. Men att det finns en risk också att inte alla har möjlighet att påverka 
den här samhällsutvecklingen och som konsekvens av den här situationen utvecklas nya 
klyftor mellan de som har tillgång till informationsteknikens verktyg och kunskap och de som 
inte har tillgång till informationsteknik och kunskap.  
 
På arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings webbsida kan man hitta en 
förklaring till vad e-demokrati innebär. De säger bl.a. att e-post och hemsidor ”används för att 
informera, debattera och ta reda på vad medborgarna har för åsikter i olika frågor”3 men det 
står ingenting om rörliga bilder som verktyg för att informera.  
 
 
Rörliga bilder på Umeå kommuns hemsida  
 
Umeå har valts i min studie eftersom det är staden där jag bor, studerar, jobbar och har min 
familj. Umeå kommuns hemsida är ett intressant exempel på hur man använder rörliga bilder. 
Mitt uppdrag som medieproducent var att ge Umeås webbsida en ny dimension med hjälp av 
rörliga bilder (video), ge besökaren av webbsidan en ny upplevelse, hjälpa de som har 
lässvårigheter men framförallt bidra till att förenkla informationen till medborgare. Det första 
steget var att införa filmade inslag på teckenspråk för att sedan göra en undersida 
www.umea.se/webbtv där man skulle kunna se olika videoinslag om kommunala nyheter, 
kulturella arrangemang, föreläsningar osv. Genom att gruppera de olika videoinslagen på den 
här undersidan skulle tillgänglighet till materialet ökas, se Fig. 1. 
 
Umeå kommuns webbstudio annonserade för undersidan med informationspuffar på första 
sidan. Vi ville uppmana publiken att besöka  www.umea.se/webbtv. 
Nu har vi ändrat layouten så att det senaste videoinslaget uppmärksammas mest. Ungefär som 
på första sidan av www.umea.se där finns en bild på huvudnyheten, som kallas ”ettan” och 
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sedan kommer en ”tvåa” med en mindre bild.  På www.umea.se/webbtv finns tre stycken 
bilder placerade som motsvarar tvåan på huvudsidan, se Fig. 2. 
 
På  www.umea.se/webbtv  finns också en länk till livesändning av kommunfullmäktige och 
möjlighet att prenumerera på sidan. Varje gång www.umea.se/webbtv uppdateras skickas 
automatisk ett mejl till prenumeranten som visar att webbsidan har uppdaterats.  
Men den här sidan  www.umea.se/webbtv  saknar fortfarande en ingång på första sidan. En 
ingång på första sidan skulle öka tillgängligheten till rörliga bilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bilden av www.umea.se/webbtv   
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Figur 2. Ny layout på webb-tv sidan Umeå kommun 
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Rörliga bilder i andra kommuner 
 
Eftersom en av de viktigaste funktionerna på kommunala hemsidor är att öka demokrati 
(Ekelin 2007), har jag valt ett antal kommuner som visar sina kommunfullmäktigemöten, 
antingen via direktsändning i den så kallade webb-tv, eller via en sparad videofil i arkivet. 
Detta ger medborgare i respektive kommun möjlighet att via kommunens hemsidor se 
kommunalfullmäktigemöten. Information om kommunerna som ingår i undersökningen har 
jag hittat med hjälp av sökmotorn Google. Kartläggningen av kommunerna som använder 
strömmande media presenteras nedan, se Tabell 1. 
 
 
  

Video om 
kommunen

Olika sort 
föreställningar

Stockholm x x x

Malmö x x

Umeå x x x x x

Luleå x

Gävle x x

Borås x

Östersund

webbkameraKommun ommun-
llmäktige

Nyhetsinslag Teckenspråk

x

x

x

x

x

x

K
fu

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Områden där rörliga bilder används av de valda kommunerna. 

 
Av tabellen framgår att tillgänglighet till rörliga bilder på kommunala hemsidor i ovanstående 
kommuner är mycket begränsad. Dessutom är det svårt att finna information om var man kan 
finna rörliga bilder Man behöver navigera ganska mycket innan man hittar någon video. 
Kommuner som Gävle och Östersund har dock ingångar till webb-tv redan på första sidan, se 
Fig. 3 och Fig. 4. 
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Figur 3. Östersund kommuns hemsida med ingång till webb-tv under e-demokrati på   
               första sidan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 4. Gävle kommun visar webb-tv ingång redan på första sidan. 
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Min empiriska undersökning av Östersunds hemsida visar att den helt saknar rörliga bilder 
förutom livesändning av kommunfullmäktiges möten en gång per månad. Borås kommun har 
en video om Ydreskolans vinnarbidrag. Gävle har bara några videoinslag: en musikvideo, en 
videosnutt om den berömda julbocken och tillfälliga webbkameror. Luleå har en webbkamera. 
Kameran är en fjärrstyrd modell som visar olika vyer som kan ses från Stadshuset i Luleå. 
Rörliga bilder som visas i webbkameror hjälper Luleå att marknadsföra kommunen. Luleå 
sänder kommunfullmäktige via radio också. 
Malmö kommuns webbsida har en dokumentärfilm och åtta webbkameror som sitter i   
Vattentornet. De har också en kortfilm om Malmö. Stockholm har 14 filmer om ”Hur är det 
att arbeta i Stockholms stad”, flera filmer från Stockholmsmötet, en film som heter ”More 
Stockholm” bl.a. 
 
Vad tycker kommunerna om rörliga bilder? 
 
Enkäten skickades till de personer som ansvarar för information i de olika kommunerna alltså 
informationschefer, webbmaster eller informatörer. 
 
Resultatet av enkätundersökning bekräftar de olika funktioner som kommunala hemsidor har, 
som jag beskriver i inledningen, det vill säga informera, öka lokal e-demokrati, marknadsföra 
kommunen och införa e-tjänster. Gävle och Östersund kommuns syfte med hemsidorna är att 
stärka demokrati, marknadsföra staden och ge information till sina medborgare. Östersund 
kommun säger också att hemsidorna ska användas för att utveckla och tillhandahålla vissa 
kommunala tjänster digitalt, webbadministratören uppger inte vilka tjänster. Borås kommun 
fokuserar mest på att ge information till sina medborgare men också turister, studenter m fl. 
Malmö kommun ser hemsidor som en primär kanal för att nå sina externa målgrupper, 
huvudredaktören nämner inte vilka målgrupper. På webben kan de informera och erbjuda 
funktioner som underlättar för både besökarna och kommunen. Enligt Luleå kommuns 
webbmaster är syfte med hemsidorna enbart att ge information om kommunen. Umeå 
kommuns syfte med rörliga bilder är att kommunicera med kommuninvånare och målgrupper 
utanför kommunen. Stockholm kommun svarar att syftet är att ge besökare en tydlig överblick 
över stadens service och tjänster samt öppna möjligheten till dialog och insyn.  
 
I frågan om varför kommunerna använder strömmande media i form av video finns också 
kopplingen till de olika funktioner som en kommunal hemsida har. Gävle kommun fokuserar 
på att utveckla, stärka och fördjupa demokratin och visar livesändning av kommunfullmäktige 
som exempel på detta. Borås kommun svarar också att strömmande medier kan utöka 
närdemokratin genom att deras kommunfullmäktige visas. Malmö kommun använder 
strömmande media för att erbjuda medborgarna direktsändning av kommunfullmäktiges 
möten. Luleå kommun använder video för att marknadsföra kommunen. Umeå kommun säger 
att syftet är att förstärka informationen, göra den mer tillgänglig, samt skapa en mer attraktiv 
webbplats. Östersund kommun använder strömmande media (video) för att kunna visa 
kommunfullmäktigesammanträden (direktsänt varje månad och i efterhand) samt en del 
marknadsföringsfilmer. Stockholm kommun svarar att de inte förstår frågan.   
 
Av min enkätundersökning framgår att samtliga kommuner använder strömmande media i 
begränsad omfattning, se Diagram 1. 
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Hur mycket använder kommuner strömmande 
media (video)?

Gävle
Luleå
Malmö
Borås
Umeå
Östersund
Stockholm

 
Diagram 1.  0= inget, 1= lite, 2= ganska lite, 3= ganska mycket, 4= mycket (Östersund svarade   
                   inte på frågan) 

 
 Av nästa diagram nedan framgår att bara Luleå kommun svarar att strömmande media i form 
av video hjälper lite att sprida information om kommunen. Resten av de intervjuade 
kommunerna tycker att video hjälper ganska mycket att sprida informationen, se Diagram 2. 
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(video) att sprida information?
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Stockholm

 
Diagram 2. 0= inget, 1= lite, 2= ganska lite, 3= ganska mycket, 4= mycket 
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Jag var intresserad av att veta mer om Luleå webbmasters svar och skickade 2008-05-28 ett 
mejl där jag frågade: Varför tycker ni att strömmande media (video) hjälper LITE att sprida 
informationen? Hur märker ni det? Kan du ge fler exempel? Jag fick följande svar: 

 
”Jag har bara satt upp tekniken så att det funkar, men jag upplever 
   än så länge att det inte gett så stort genomslag i verksamheterna. Vi  
   sänder inte kommunfullmäktige möten, finns inget intresse. Vi har inte  
  gjort mätning mot medborgarna”. 
 

Jag tittade igen på Luleå kommuns hemsida 2008-05-25 och upptäckte att Luleå kommun har 
slutat direktsända sina kommunfullmäktigesammanträden, men samtidigt har de satt en 
ingång till webb-tv på startsidan där man kan hitta några videor om Luleå. De hade t o m en 
tillfällig enkät där de frågade sina invånare hur de upplever sändning av kommunfullmäktige. 
Enkäten finns inte längre på hemsidan.  
 
Om användning av strömmande media i den närmaste framtiden svarar Gävle och Borås 
kommuner att det ska öka ganska lite. Malmö och Luleå svarar lite. Östersund svarar inte på 
frågan. I kontrast med övrigas svar är Umeås som säger att de kommer att använda rörliga 
bilder mycket, och Stockholm som svarar ganska mycket, se Diagram 3. 
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strömmande media (video) i framtiden?
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Diagram 3. 0= inget, 1= lite, 2= ganska lite, 3= ganska mycket, 4= mycket. (Östersund svarade   
                inte på frågan) 
 

 
 
Kommunerna kommenterade också hur de tänker använda strömmande media på sina 
hemsidor framöver. Av svaren framgår att Gävle ska fortsätta att sända kommunfullmäktiges 
sammanträden och kommunen har dessutom möjlighet att sända andra möten och evenemang 
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från fullmäktiges sammanträdeslokaler. Borås kommun tänker inte utöka användningen av 
strömmande media i någon större utsträckning. De kan tänka sig att använda strömmande 
media i e-learning men de svarar att det kräver resurser i form av filmning, redigering och 
teknik. Borås kommun skriver att de skulle använda strömmande media vid en eventuell 
krissituation, men de ger inte exempel på vilken krissituation och hur skulle de använda 
rörliga bilder. Malmö säger att de inte har några planer på att utöka användandet av 
strömmande media. Luleå svarar att de inte har något större intresse i verksamheterna än.  
 
Umeå kommun säger däremot att de behöver undersöka mer vilka målgruppernas behov är för 
att kunna bestämma hur de ska använda strömmande media. Nya områden är till exempel 
marknadsföring av Umeå som plats, e-learning, utbyggda e-tjänster och så kallad social webb. 
Östersund kommun säger att fler sammanträden kommer att sändas med hjälp av videor. De 
svarar också att kommunfullmäktiges sändningar slår väl ut och varje livesändning har en 
publik på omkring 100 personer (av nästan 60 000 invånare) vilket är ganska mycket i det här 
sammanhanget. Stockholms kommun svarade att detta är ett utvecklingsområde för dem. Att 
de har många idéer, men ännu inget konkret. De svarar att de inte har fått några beslut. 
 
 
Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med min studie var att undersöka hur de olika kommunerna använder strömmande 
media på sina respektive hemsidor. De kommuner som ingår i min studie är främst Umeå, i 
jämförelse med Luleå, Stockholm, Östersund, Malmö, Gävle och Borås. De kommuner som 
jag har valt att studera har som gemensamt drag att samtliga sänder respektive 
kommunfullmäktige live med hjälp av rörliga bilder (video). 
Rörliga bilder kan alltså spela en viktig roll som ett kommunikationsverktyg för att förstärka 
spridning av information till sina medborgare. Kommunala hemsidor kan också användas till 
att förstärka lokal demokratin; e-demokrati, för att marknadsföra kommunen och som stöd till 
de olika e-tjänster som kommuner erbjuder sina medborgare.  
Resultaten av undersökningen visar att användning av rörliga bilder i fem kommuner är 
begränsad och att de inte har tänkt öka användningen av video i den närmaste framtiden. 
Umeå och Stockholm kommuner däremot satsar på att växa i användning av rörliga bilder. 
        
I min studie har jag hittat intressant relaterad forskning om användning av hemsidor, hur 
hemsidor används att förstärka demokrati genom webbens tvåvägskommunikativa egenskaper 
som kan öka interaktiviteten mellan kommunen och dess medborgare.  
Buskqvist (2007) säger att webben fungerar som ett viktigt komplement till de 
massmediedominerade offentliga arenorna eftersom man kan använda olika plattformar för att 
sprida information. Det här konceptet kan man applicera till kommunala hemsidor eftersom 
alla kommuner i min studie är överens om att den viktigaste funktionen på deras hemsida är 
information. Informationen till medborgarna kan ha som syfte att öka demokrati, 
marknadsföra kommunen och utveckla och tillhandahålla vissa kommunala tjänster digitalt 
som Östersund kommun påpekar. Interaktion med myndigheter och demokratiska institutioner 
och därmed deltagande i demokratiska processer är enligt Grönlund (2001) tanken med IT 
(informations teknik)-användningen. Men min studie visar att interaktionen är begränsad när 
man använder rörliga bilder på kommunala hemsidor. Webbens tvåvägskommunikation med 
hjälp av strömmande media saknas helt på de studerade hemsidorna.  
 
När Castells (2002) beskriver nätverkens inneboende flexibilitet som en avgörande fördel för 
att överleva och blomma i ett samhälle som ständigt förändras och att nätverk konkurrerar ut 
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vertikalt organiserade företag och centraliserade byråkratier, tänker jag att kommunikationen 
från kommun till medborgare också måste vara mer flexibel och decentraliseras. Det innebär 
att kommunerna verkligen borde förbättra sina kommunikationsprojekt och bjuda in sina 
medborgare till en horisontell kommunikation. Med stöd av rörliga bilder kan 
kommunikationen förbättras eftersom video skapar nya dimensioner och upplevelser hos 
medborgarna. Eftersom många nuförtiden har en mobiltelefon, ofta med inbyggd kamera för 
foton och video, så tycker jag det t ex. skulle vara intressant om medborgarna skulle kunna 
medverka på en kommunal hemsida med egna videokommentarer om sin verklighet, sina 
idéer och behov.   
 
Interaktion med teknologin är en viktig synpunkt som John McCarthy & Peter Wright (2004) 
lyfter upp när de säger att vår interaktion med teknologin, involverar oss emotionellt, 
intellektuellt och sensuellt. Det är därför kommunens informationsprojekt skulle ha enorm 
nytta av att använda den synvinkeln för att tillfredställa medborgarnas förväntningar och på 
det sättet skapa behov hos dem att interagera med kommunen med sina egna åsikter. 
 
Eftersträvan att öka demokratin hos några kommuner som jag analyserade är en viktig slutsats 
i min studie. Turkheimer (2008) säger om rörliga bilder att online video och YouTube öppnar 
upp den demokratiska processen och hänvisar till presidentvalet i USA som exempel. 
Demokraternas kandidater Barack Obama och Hillary Clinton videobloggar på YouTube och 
skapar ett forum där kommunikationer sker i två riktningar dvs. från kandidaterna till 
medborgare och viceversa. Vem som helst kan ladda ner en video på YouTube och ge sin 
åsikt om kandidaterna i det här fallet. Scoble och Israel förutsäger en 
kommunikationsrevolution, där man går från en kontrollerad envägsmodell till en 
decentraliserad, interaktiv modell (Scoble och Israel, 2006) alltså tvåvägskommunikation.  
 
Min undersökning visar att de sex kommunerna fortfarande inte ser fördelar och möjligheter 
med att använda rörliga bilder på det sättet, inte ens på basis. Kommunen skulle kunna 
erbjuda sina medborgare att skicka sina åsikter med hjälp av videobloggar t ex. på 
kommunens hemsida. Bara Umeå kommun och Stockholm kommun vill satsa på användning 
av rörliga bilder på sina hemsidor, men de saknar fortfarande en vision om hur man ska 
använda strömmande media (video). Däremot vill Umeå kommun undersöka målgruppernas 
behov för att kunna bestämma hur rörliga bilder ska användas och det är ett stort steg tycker 
jag. Stockholm har många idéer om användning av video men de är inte riktigt konkreta.  
 
Tillgängligheten till rörliga bilder på kommunala hemsidor är mycket begränsad. Man 
behöver navigera mycket för att hitta videoinslag eller kommunfullmäktiges 
sammanträdesfilmer. Tillgänglighet till rörliga bilder på kommunala hemsidor måste 
förbättras for att öka användning av deras hemsidor. Att ha en ingång till rörliga bilder (webb-
tv t ex.) redan på startsidan hjälper besökare att snabbt hitta strömmande media (video). 
 
Borås kommun framhåller brist på resurser (filma, redigera, osv.) som orsak för att inte 
använda rörliga bilder. Det kan bero på att kommunerna saknar ett effektivt 
kommunikationsprojekt i termer av att använda nya plattformar (video) för att förbättra 
spridning av informationen. Luleå kommun säger att de inte längre sänder 
kommunfullmäktige möten eftersom det inte finns något intresse. Jag tror inte att intresset hos 
medborgarna växer av sig självt om kommunen inte satsar på ett mer effektivt sätt att 
kommunicera med medborgarna.   
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Kommunfullmäktiges livesändning informerar medborgare om hur politikerna tänker och 
fattar beslut. Detta kan vara ett exempel på hur demokrati ökar med hjälp av strömmande 
media men det är fortfarande begränsat. Interaktivitet mellan medborgare och politiker med 
hjälp av rörliga bilder skulle vara ett intressant sätt att fördjupa demokratin. YouTube är ett 
bra exempel på det. Medborgarna kan göra sina egna videoproduktioner och kanske publicera 
dem på kommunala hemsidor. 
 
Tekniken kan vara en annan orsak till att inte använda rörliga bilder på kommunala hemsidor. 
Men tillgången till Internet och bredband växer fort. Bergström (2007) säger att teoretiskt sett 
skulle nio av tio svenska hushåll kunna ansluta sig till Internet via bredband. I realiteten har 
närmare fyra av tio utnyttjat möjligheten påpekar författaren. Tekniken förbättras varje dag, 
användning av bredband ökar rejält och det betyder att det inte blir något problem att se på 
video på kommunala hemsidor eftersom informationen till hemdatorer ska komma snabbare.  
  
Personer med lässvårigheter kan i rörliga bilder hitta ett bra medel för att informera sig om 
kommunens aktiviteter. Användning av teckenspråk (på video) på kommunala hemsidor är en 
stor tjänst till medborgarna. Umeå kommun hemsida har lyckats med det. 
Informationsenheten på Umeå kommun har fått positiv bekräftelse av Umeå Dövas Förening 
för insatsen. 
 
Enligt min erfarenhet på Umeå kommuns informationsenhet, har användning av strömmande 
media i form av rörliga bilder på en kommunal hemsida många fördelar och möjligheter. Med 
hjälp av video kan man förmedla ett visst budskap på ett mer effektivt och intressant sätt. Man 
skapar en helt annan dimension på webbsidan och blir fångad direkt, då ökar åskådarens 
uppmärksamhet för informationen. Rörliga bilder stannar mer tid i minnet och detta gör att 
man ser verkligheten direkt och formar sig en bättre idé om budskapet. En viktig fördel är 
också att video hjälper de som har lässvårigheter eller är hörselskadade, det är därför jag fick 
uppdraget att göra videor med teckenspråk. Tillgänglighet till ett arkiv av videor kan ge 
medborgare möjlighet att hitta information om t ex. tidigare 
kommunfullmäktigesammanträden, nyhetsinslag, seminarier osv.  
 
Men det finns också några nackdelar och hinder i användning av strömmande media på Umeå 
kommun hemsida. Det är svårt att hitta rörliga bilder eftersom de är sprida på olika undersidor 
och som resultat tillgängligheten minskar. Internetkopplingen, tillgång till bredband, en 
gammal dator osv. gör också att det kan ta mycket tid att kunna se en video. Hur webbmaster 
använder tekniken för att publicera videor på webbsidan kan vara ett annat problem. Om man 
t ex. inte lägger video på en streaming server då blir det svårt att se filmen på en gång. Man 
behöver ladda ner den först för att sedan kunna se den.4   
 
Slutligen vill jag säga att användning av rörliga bilder på kommunala hemsidor verkar bli rätt 
långsam i den närmaste framtiden om man lyssnar på enkätsvaren. Umeå kommun försöker 
hitta riktlinjer för att använda rörliga bilder på sin hemsida på bästa sätt. För att lyckas med 
det ska kommunen undersöka målgruppernas behov. Det blir nästa steg i projektet med 
användning av strömmande media. Stockholm stad har börjat fundera på att använda mer 
strömmande media på sin hemsida, de vet inte riktigt hur med själva tanken är mycket positiv 
tycker jag. 
Det är viktigt att informationschefer i de olika kommunerna i Sverige tar möjligheten att 
förbättra informationen till sina medborgare med hjälp av strömmande media på allvar. Det 
gäller också tvåvägskommunikationen med medborgarna på de kommunala hemsidorna med 
hjälp av video, att få tillgång till dialog istället för monolog.  
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Sammanfattning 
 
Syftet i min studio är att undersöka användningen av strömmande media (video) på Umeå 
kommuns hemsida, där jag har som uppdrag att producera olika sorts videoinslag. Därefter 
analyserar och jämför jag Umeå kommuns hemsida med de sex olika kommunerna 
Stockholm, Gävle, Borås, Luleå, Östersund och Malmö. Kommuner har valts för att de 
använder rörliga bilder på hemsidan, framförallt i direktsändning av sina 
kommunfullmäktigesammanträden.  
 
Studien genomfördes med stöd av en kvantitativ metod som hjälpte mig att undersöka 
frekvenser, exempelvis hur mycket rörliga bilder som används på hemsidorna i de valda 
kommunerna. Med hjälp av en elektronisk enkät som jag skickade till informationschef eller 
webbmaster i de olika kommunerna samlade jag in information om hur mycket de använder 
rörliga bilder och vad tycker de om användning av rörliga bilder. 
 
Under min studie identifierade jag olika syften som de kommunala hemsidorna har, alltså att 
informera, öka lokaldemokrati med hjälp av så kallade e-demokrati, öka användning av e-
tjänster och marknadsföra kommunen. 
Analysen visar kortfattat att samtliga kommuner var överens om att huvudsyftet på deras 
hemsidor var att informera sina medborgare. Samtliga kommuner tyckte att rörliga bilder 
hjälper till att sprida information, med undantag för Luleå kommun. Alla kommuner medgav 
också att de använder strömmande media i form av video i liten skala. Jag fick också veta att 
enbart Stockholm och Umeå planerar att använda video på hemsidan i den närmaste 
framtiden, de andra kommunerna var inte intresserade av det. Ändå saknar Stockholm och 
Umeå kommun riktlinjer för hur ska de använda rörliga bilder på hemsidan.  
 
Min studie visar att interaktionen är begränsad när man använder rörliga bilder på kommunala 
hemsidor. Webbens möjlighet till tvåvägskommunikation med hjälp av strömmande media 
saknas helt på de studerade hemsidorna.  
 
Enligt min erfarenhet på Umeå kommun har jag hittat fördelar och möjligheter med att 
använda rörliga bilder. Med video kan man förmedla ett visst budskap på ett mer effektivt och 
intressant sätt. Man skapar en helt annan dimension på webbsidan och blir fångad direkt, då 
ökar åskådarens uppmärksamhet för informationen. Rörliga bilder stannar mer tid i minnet 
och detta gör att man ser verkligheten direkt och formar sig en bättre idé om budskapet bl a.  
 
Men det finns också några nackdelar och hinder i användning av strömmande media och de är 
relaterade till teknik, tillgången till Internet, framförallt bredband, som gör att informationen 
kommer snabbare till datorn. Hur webbmaster använder tekniken för att publicera videor på 
hemsidan kan vara ett annat problem. Om man t ex. inte lägger video på en streaming server 
då blir det svårt se filmen på en gång. Man behöver ladda ner den först för att sedan kunna se 
den. 
 
Slutsatserna i min studie visar att användning av rörliga bilder på kommunala hemsidor verkar 
bli rätt långsam i den närmaste framtiden. För att dra nytta av möjligheterna med rörliga 
bilder på hemsidorna, krävs det att kommunerna satsar på ett mer effektivt 
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informationsprojekt som leder till att medborgarna blir mera aktiva i utvecklingen av 
demokratin, att kommunerna satsar mer på horisontell tvåvägskommunikationen med stöd av 
rörliga bilder (video). Egna videobloggar och t ex. YouTube skulle kunna användas för att ta 
emot information från medborgarna och sprida information. 
     
     

 21



 
Referenser 
 
Bergström, Annika. 2007. Internetanvändning med och utan bredband. Institutionen för    
             journalistik och masskommunikation. Göteborgs universitet. Hämtad 2008-05-21   
            från: http://www.jmg.gu.se/projekt/dagspress/pdf/pm65.pdf 
 
Buskqvist, Ulf. 2007. Medborgarnas röster: Studier av Internet som politisk offentlighet.   
            Örebro Studies in Media and Communication 6. Örebro 2007. 
 
Castells, Manuel.2002 Internetgalaxen. Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle.  
            Göteborg Daidalos. 
 
Dena, Christy. Cross-Media Analysis of 2006 SuperBowlA XL Ads. Hämtad 2008-04-21  
             från: http://www.christydena.com/online-essays/cross-media-analysis-of-2006-    
            superbowl- xl-ads/
 
Ekelin, Annelie. 2007. The work to make eparticipation work. Hämtad 2008-04-02 från:  
             http://www.bth.nu/fou/forskinfo.nsf/7172434ef4f6e8bcc1256f5f00488045/
             06c223cbd4e0037dc12572dd004a9ca1/$FILE/Ekelin_diss.pdf     
 
Grönlund Åke & Ranerup Agneta (red) 2001. Elektronisk förvaltning, elektronisk demokrati,   
             Visioner, verklighet, vidareutveckling. Lund; Studentlitteratur 
 
Holme, I M, Solvang, B K.1997. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa  
              metoder. Lund; Studentlitteratur. 
 
Halvey, M. J. and Keane, M. T. 2007. Exploring social dynamics in online media sharing. In   
             Proceedings of the 16th international Conference on World Wide Web (Banff,  
            Alberta, Canada, May 08 - 12, 2007). WWW '07. ACM, New York, NY, 1273-1274.  
            DOI=  Hämtad 2008-05-20 från: http://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242804 
 
McCarthy, J., Wright, P. 2004. Technology as experience. The MIT Press. London, England. 
 
Scoble, Israel. 2006. naked conversations. How blogs are changing the way businesses talk  
           with customers. USA. Jonh Wiley & Sons, Inc. 
  
Spalding, Lena, Jancikova, Renata. 2004. Användarvänliga Webbplatser Ett Verktyg För  
             Ökad E- Demokrati. Hämtad 2008-03-10 från:   
              https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/1140 
 
Tapscott, Williams. 2007. Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. X  
             USA. Portfolio.  
 
Turkheimer, Margot. 2008. A YouTube Moment in Politics: An Analysis of the First Three  
             Months of the 2008 Presidential Election. Hämtad  2008-04-16 från:   
             http://departments.oxy.edu/uepi/uep/studentwork/07comps/Turkheimer-Comps.pdf 

 22

http://www.christydena.com/online-essays/cross-media-analysis-of-2006-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20superbowl-%20xl-ads/
http://www.christydena.com/online-essays/cross-media-analysis-of-2006-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20superbowl-%20xl-ads/
http://www.bth.nu/fou/forskinfo.nsf/7172434ef4f6e8bcc1256f5f00488045/


 
 
Noter 
 
1. Enligt Wikipedia är peering frivilliga förbindelser mellan olika nätverk på Internet utan 
samma administration, med målet att utbyta information mellan kunderna i de olika 
nätverken.  
 
2. Kommunerna som jag hittade var Stockholm, Nacka, Malmö, Göteborg, Umeå, Karlstad, 
Skövde, Upplands Väsby, Härnösand, Köpings, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Lomma, 
Falköping, Tyresö, Skellefteå, Luleå, Gävle och Östersund. 
 
3. På Sveriges Kommuner och Landsting hemsida kan man hitta intressanta fakta om e-
demokrati. De har skrivit en artikel om e-demokrati och lagt ut flera pdf dokument  som 
handlar om e- röstningar, IT i demokratiska beslut processer bl.a. Hämtad  2008-02-02  från: 
http://www.skl.se/artikel.asp?A=4320&C=4768.  
 
4. Alla videoinslag som finns på Umeås hemsida ligger i en streaming server som gör att man 
kan se på en film snabbare utan att behöva ladda ner den först.  
 
 
 
Analyserade kommunala hemsidor 
 
www.boras.se        2008-02-12 
www.gavle.se        2008-02-13 
www.lulea.se         2008-02-12 
www.malmo.se      2008-02-14 
www.ostersund.se  2008-02-13 
www.stockholm     2008-02-15 
www.umea.se         2008-02-12 
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Bilaga 
 
1. Enkät om användning av strömmande media (video) på kommunala hemsidor 
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