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Abstract 

This thesis is based on an interest of how public organisations can apply e-government through 

social networking sites to optimize the use of its digital services for citizens. Related to this, the lack 

of Generation Z’s integration and usage of public digital service platforms, has been a focus for 

several public authorities in Denmark.  
This problem area is analysed through a case study based on the Municipality of Copenhagen, and 

the young citizens of the city belonging to Generation Z. 
Based on these thoughts the thesis took an outset from the following problem statement: which 

possibilities and limitations do the municipality of Copenhagen have to integrate Generation Z on 

public digital service platforms through strategic communication on social networking sites.  

Through a perspective of social constructivism, the problem statement has been examined through 

qualitative research methods, being 3 interviews with publicly employed professionals and 3 focus 

group interviews with Generation Z. Due to the use of social constructivism as paradigm, the thesis 

does not set out to discover a definitive conclusion in regard to answering the problem statement. 

Rather it demonstrates insights and tendencies in relation to the problem area.  
The theoretical scope of the thesis is based around 4 focus areas being e-government, strategic 

communication, social media and Generation Z, which are all considered relevant for the problem 

statement.  

Due to the thesis’ limitations, the analysis focused on the creation of attention and interest in the 

communication process, which can lead to Generation Z’s integration on the digital public platforms. 

In this sense, the analysis found that there exist opportunities for the Municipality of Copenhagen to 

integrate Generation Z on public digital service platforms, through strategic communication on the 

social networking sites: Facebook, Instagram and Snapchat.  

One of the main findings was that relevant and strategic communication is necessary in order to 

reach Generation Z on social networking sites. The relevancy is in this context created through a 

focus on occasions related to the individual citizens’ current life situations. The empirical research 

also found, that Generation Z has a relatively negative relation, knowledge and perception of the 

municipality. This leads to limited opportunities for the municipality to reach Generation Z with the 

communication and messages.  
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However, the analysis found 2 opportunities to get around this issue, which were to apply sponsored 

content on the social networking sites, or to apply young opinion leaders as senders of the 

communication.  
In spite of the mentioned opportunities, a significant limitation exists for the Municipality in terms of 

resources, as they currently do not prioritise strategic communication to Generation Z through social 

networking sites and are not likely to do so in a near future. In relation to this issue, the analysis 

found that Generation Z is difficult to reach through strategic communication, which therefore 

requires resources in order to do so.   

 
All in all, based on the thesis’ theoretical and empirical research, we found that there exist certain 

opportunities in relation to the problem statement. However, the limitations found are of significant 

matter, which means the challenges of Generation Z cannot necessarily be solved with relevant 

strategic communication on social networking sites.   
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Forord 
 
Denne afhandling er kulminationen af 5 års faglig og personlig udvikling samt godt samarbejde. 

Derfor giver vi først og fremmest en stor tak til hinanden for et langvarigt samarbejde, der altid har 

båret præg af godt humør og store ambitioner. 

 
Derudover skal der lyde en stor tak til Københavns Kommune, der har været utrolig hjælpsomme og 

både har stillet data og medarbejdere til rådighed. Tusind tak til vores primære kontaktpersoner 

Charlotte Steenberg og Anne-Mette Arvad Hansen for nogle spændende indledende møder, der 

affødte motivationen og grundlaget for denne afhandling. 

 

Derudover skylder vi en tak til Christian Kühne og Tine Germundsson fra Københavns Kommune og 

Helle Egly Jespersen fra Digitaliseringsstyrelsen, der alle bidrog med spændende indsigter.  

 
Tak til de 15 unge mennesker, der deltog i vores fokusgruppeinterview og gav os en værdifuld indsigt 

i deres tanker om sociale netværkssider, den offentlige sektor og samspillet mellem disse 2 parter.   

 
Til slut, vil vi takke vores specialevejleder, Ursula Plesner, for god og konstruktiv sparring i løbet af 

hele processen.
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Kapitel 1: Introduktion 
 

1.1 Indledning  
 
I takt med den digitale udvikling, der gradvist forandrer måden vi lever på, er borgerens 
forventninger til en moderne digital offentlig service, der skaber værdi i hverdagen, øget 
væsentligt. Digitale løsninger indgår nu overvejende naturligt i de services, som danske 
borgere modtager og i den interaktion, der er imellem dem og den offentlige sektor (Digst, 
2016). 
I forbindelse med offentlige instansers digitale indtræden, er fænomenet e-government 
(electronic government) blevet mere og mere væsentligt, da man her fokuserer på hvordan 
offentlige myndigheder anvender websites og digitale platforme til at udbyde offentlige 
services til borgere (Vakeel & Panigrahi, 2018). Disse platforme resulterer i et potentiale for 
reducerede omkostninger via effektivisering samt øget servicekvalitet for borgere (Wirtz & 
Kurtz, 2016).  
Succesfuld e-government kan derfor resultere i gensidige fordele for både borgere og den 
offentlige sektor, idet en digital interaktion kan spare borgerne for tid og øge fleksibiliteten, da 
deres gøremål kan klares på deres egne digitale devices når det passer dem. Samtidig sparer 
det offentlige, på både statsligt, regionalt og kommunalt niveau, ressourcer i form af et lavere 
behov for antal servicemedarbejdere gennem øget digital interaktion med borgerne (Bilag 1.1: 
s. 3).  Staten, regioner og kommuner har dog fortsat et ansvar overfor de borgere, der oplever 
udfordringer ved at klare opgaverne digitalt, hvilket for nogle mere end andre kan kræve en 
del tilvænning (Digst, 2016). 
 
Selvom e-government åbner op for mange muligheder for forbedringer, møder mange 
offentlige instanser og dertilhørende borgere en lang række udfordringer i forhold til 
implementeringen af disse digitale services. Nye teknologier og implementeringen af disse 
medfører, at borgerne gradvist udvikler højere forventninger til de digitale 
selvbetjeningsløsninger, som den offentlige sektor udbyder (Wirtz & Kurtz, 2016). En række 
teoretikere mener, at kommunikationen mellem borgere og det offentlige skal være 
brugerorienteret og interaktiv for at øge servicekvalitet og sandsynligheden for, at borgerne 
anvender de digitale platforme (Wirtz & Kurtz, 2016; Vakeel & Panigrahi, 2018). Digitale 
platforme såsom sociale medier har derfor stort potentiale for, at kunne danne ramme for 
brugerorienteret og interaktiv kommunikation mellem den offentlige sektor og dertilhørende 
borgere (Wirtz & Kurtz, 2016).  
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1.2 Problemfelt  
 
I forhold til ovenstående, må den danske offentlige sektor arbejde for at skabe et agilt og 
tilpasningsdygtigt samfund, der er i stand til at servicere deres borgere i en fortsat digitaliseret 
verden. Derfor har Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i 
samarbejde udarbejdet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Et stærkere og 
mere trygt digitalt samfund (Digst, 2016: s. 4-5). Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
dækker over et samarbejde mellem stat, regioner og kommuner i Danmark, og strategien 
sætter kursen for den fællesoffentlige digitalisering og dennes samspil med borgere og 
erhvervsliv (Digst, 2016: s. 4-5).    
På baggrund af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der udarbejdet en handlingsplan, 
der indeholder 30 initiativer, som skal sætte retningen for det fælleskommunale 
digitaliseringsarbejde frem mod 2020. Initiativerne er derfor tværgående og omhandler blandt 
andet sammenhængende digitale services, digitale kompetencer og IT-sikkerhed (KL, 2018).  
 
Selve handlingsplanen har også et stort fokus på at supportere flere målsætninger på de 
kommunale fagområder herunder udvikling af digitale muligheder til børn- og ungeområdet 
(KL, 2018). Eksempelvis findes Initiativ 9, Digitalisering for Alle, der skal sikre at borgere har 
den tilstrækkelige viden og kompetencer til at kommunikere og interagere digitalt med den 
offentlige sektor (Digst, 2016). I forbindelse med initiativ 9, er der identificeret 4 IT-udfordrede 
segmenter, hvor der fremadrettet lægges særligt fokus på at udvikle en række indsatser for at 
hjælpe disse. De 4 segmenter består af ikke-vestlige indvandrere, socialt udsatte, ældre og 
unge borgere (Digst1, 2017).  
 
I et digitaliseringsperspektiv er det interessant, hvordan unge borgere kommunikerer og 
interagerer med den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen karakteriserer især de 15-17 
årige som særligt IT-udfordrede (Digst1, 2017). Borgere i denne aldersgruppe tilhører 
Generation Z, der grundet fødselsår i 1990’erne og starten af det 21. århundrede ofte omtales 
som digitalt indfødte. Generation Z er født ind i den digitale verden og er karakteriseret, som 
de mest intellektuelle børn og unge, sammenlignet med tidligere generationer. Dette skyldes 
blandt andet deres færden på internettet og sociale medier, hvor de bliver eksponeret for og 
forholder sig til globale og lokale issues (Euromonitor, 2011).  
 
På trods af Generation Z’s digitale kompetencer og intelligens, oplever offentlige myndigheder 
en række udfordringer ved at få unge mellem 15 og 18 integreret i den offentlige digitale sektor. 
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Som borger i Danmark har man så snart man fylder 15 år pligt til at modtage og reagere på 
henvendelser fra den offentlige sektor gennem blandt andet DigitalPost (Borger.dk, 2014).  
Undersøgelser viser at hver fjerde mellem 15 og 17 år har modtaget post i DigitalPost uden at 
have set den 6 måneder efter (Digst2, 2018). DigitalPost er dog blot en ud af en række digitale 
offentlige selvbetjeningsløsninger, som de unge ikke enten bliver oprettet på eller anvender 
senere hen. Dette medfører en række udfordringer, som ikke blot berører den unge borger, 
men også adskillige offentlige instanser, der anvender de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, som primære kanaler når de skal i kontakt med den unge 
borgergruppe. Forsvarets Personalestyrelse oplever eksempelvis, at unge mænd udebliver fra 
session, videregående uddannelsesinstitutioner oplever, at unge går glip af 
drømmeuddannelsen og skoletandlæger oplever, at unge udebliver fra deres tandlægetid 
(Digst1, 2017). Disse er blot få eksempler på de konsekvenser, som det har for adskillige 
interessenter, når unge ikke tjekker deres digitale post fra det offentlige. 
 
For at imødekomme dette problem fik Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2018 udarbejdet en 
rapport af det digitale kommunikations- og reklamebureau Advice, med fokus på integrering 
af unge på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Rapporten foreslår en to-be 
brugerrejse, ud fra målet om at sikre en mere sammenhængende brugerrejse på tværs af 
myndigheder, kanaler og selvbetjeningsløsninger (Advice, 2018: s. 2).  
To-be brugerrejsen foreslår, at for at skabe interesse blandt unge for de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, bør første skridt være annoncering på sociale medier (Advice, 2018: 
s. 62). Nedenstående figur 1.1 visualiserer den indledende del af brugerrejsen, nemlig 
interesse-fasen:  

 
Figur 1.1 - To-be brugerrejsen - Interesse (Advice, 2018: s. 56).  
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Som det fremgår af figur 1.1 foreslås der, at der anvendes relevant og skræddersyet indhold på 
sociale medier i samspil med et målrettet underretningsbrev og landing-page, hvilket dermed 
søger at løse problemet omkring den digitale integrering af unge i det offentlige Danmark 
(Advice, 2018). Advice foreslår blandt andet Facebook og Instagram som medier til 
annoncering til unge, dog kan disse medier karakteriseres som sociale netværkssider, som er 
en underkategori af sociale medier. Forslaget er dog ikke yderligere konkretiseret.  
 

1.2.1 Undersøgelsesområde  
 
På baggrund af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis vision, mål og strategier for en 
moderne digital offentlige sektor, er det kommunernes opgave at indordne sig under disse og 
udarbejde konkrete handlingsplaner og løsninger for at opnå målene på lokalt plan (Kühne, 
2018: s. 18).  
En af de kommuner der står over for sådan en udfordring i forhold til Generation Z og deres 
integration på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er Københavns Kommune. Her er det 
altså Københavns Kommunes opgave, at styrke de unge borgeres evner til at navigere i det 
offentlige digitale Danmark (KK2, 2018), og herunder nedbringe de 25 % af alle unge mellem 15 
og 17 år, der ikke har logget på DigitalPost inden for et halvt år.  
 
Københavns Kommune er interessant i forhold til dette problemfelt, idet at det er en af de 
kommuner som prioriterer digitalisering af offentlige digitale services meget højt og har 
arbejdet med dette i en længere årrække (Jespersen, 2018: s. 36). De offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger såsom e-Boks, DigitalPost og Borger.dk er dog ikke ejet af Københavns 
Kommune, men derimod styret af Digitaliseringsstyrelsen og andre statslige myndigheder, alt 
afhængig af hvilken løsning der er tale om (Digst3, 2018).  
Københavns Kommune er dog ansvarlig for Borgerservice og har dermed den direkte 
borgerkontakt, modsat Digitaliseringsstyrelsen (Jespersen, 2018: s. 36). På den måde har 
Københavns Kommune den opgave, at hjælpe borgere med at anvende og navigere mellem 
de digitale offentlige selvbetjeningsplatforme, og hvis det ikke er muligt, kan borgerne hjælpes 
gennem traditionelle kanaler som den fysiske Borgerservice, mail og telefon. Heraf opstår der 
en problematik for Københavns Kommune, da de foretrækker at så mange borgere som muligt 
anvender de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, frem for de traditionelle kanaler, da 
de derved kan spare ressourcer (Bilag 1.1: s. 3).  
 
Ud fra dette perspektiv, samt Advices råd om interesseskabelse ved annoncering på sociale 
netværkssider, er det interessant, hvorvidt Københavns Kommune kan anvende sociale 
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netværkssider, således at de unge borgere i højere grad bliver integreret på de offentlige 
digitale selvbetjeningsløsninger. 
Nedenstående figur 1.2 illustrerer en oversigt over Københavns Kommunes egne kanaler, 
heriblandt både de traditionelle og sociale netværkssider, samt de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, som Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med andre statslige 
myndigheder råder over.  

 
Figur 1.2 - Oversigt over Københavns Kommunes & Digitaliseringsstyrelsens servicekanaler 
(KK1, 2018); (Digst3, 2018).  
 

1.2.2 Problemformulering  
 
Ud fra ovenstående er denne afhandlings fokus, hvorvidt der er mulighed for Københavns 
Kommune, at integrere de unge på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger via sociale 
netværkssider frem for de traditionelle kanaler. Dette fokus er valgt på baggrund af både 
Digitaliseringsstyrelsens og Københavns Kommunes erkendelse af problemet omkring den 
offentlige digitale integrering af unge, Advices anbefalinger om brug af relevant og 
skræddersyet indhold på sociale netværkssider samt Københavns Kommunes ønske om at 

mindske behovet for brug af de traditionelle kanaler. På baggrund af ovenstående har vi 

formuleret følgende problemformulering:  
 
Hvilke muligheder og begrænsninger har Københavns Kommune for at integrere Generation 
Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gennem målrettet kommunikation på sociale 
netværkssider?
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1.3 Afgrænsninger  
 

1.3.1 Afgrænsning af Interessenter 

 
I forhold til denne afhandlings problemfelt er der en række offentlige myndigheder der agerer 
som aktører. Alene i den tidligere nævnte rapport udarbejdet af Advice for 
Digitaliseringsstyrelsen, var der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for IT og 
Læring, ATP og SKAT (Advice, 2018: 6). Der er altså en væsentlig mængde af offentlige 
myndigheder, der har en interesse og holdning omkring dette emne. Dog mener vi, at det af 
praktiske hensyn samt begrænset relevans, er urealistisk at inkorporere alle disse aktørers 
perspektiver på dette i afhandlingen.  
Som følge af problemformuleringens fokus samt valg af casestudie på Københavns Kommune, 
indgår dennes perspektiver naturligvis i afhandlingen i form af både sekundær og primær 
empiri. Grundet Digitaliseringsstyrelsens rolle som primær afsender på en stor mængde af 
indsamlet sekundær empiri, der initierede denne afhandlings undersøgelsesområde, fandt vi 
det også relevant at inkludere Digitaliseringsstyrelsens perspektiver i afhandlingen.  
 

1.3.2 Afgrænsning af Generation Z 
 
Det unge segment af borgere, som også benævnes som Generation Z i opgaven, er afgrænset 
til unge borgere mellem 15-18 år. Dette skyldes, at det er denne aldersgruppe som både er i 
centrum hos Digitaliseringsstyrelsen gennem deres initiativ 9 og hos Københavns Kommune 
gennem deres projekt Ung Finder Vej (Kühne, 2018: s. 14). Derfor er det denne aldersgruppe, 
der primært refereres til gennem opgaven ved begrebet Generation Z.  
 

1.3.3 Afgrænsning af Sociale Netværkssider 
 
Afhandlingen beskæftiger sig med sociale netværkssider med afsæt i indsamlede teori og 
empiri. De sociale netværkssider er dog blevet afgrænset til således kun at omhandle 
Facebook, Instagram og Snapchat. Baggrunden for denne afgrænsning er, at disse sociale 
netværkssider er dem, som Københavns Kommune på nuværende tidspunkt allerede er 
etableret på (KK1, 2018). Derudover er det også disse 3 sociale netværkssider, som er 
Generation Z’s foretrukne, idet ca. 75 procent mellem 15-18 år har en profil på alle 3 platforme 
(Danmarks Statistik, 2016).  
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Twitter og Linkedin er derfor ikke taget i betragtning, selvom Københavns Kommune er 
repræsenteret på disse sociale netværkssider, da det viser sig at Generation Z ikke har et 
betragteligt brug af disse (Danmarks Statistik, 2016). Derudover har Københavns Kommune 
tilsyneladende ikke i sinde at anvende Twitter og LinkedIn til at nå denne målgruppe. Det 
understreges af SoMe Chefkonsulenten ved Københavns Kommune Tine Germundsson, som 
påpeger at Facebook, Instagram og Snapchat anvendes for at nå Generation Z (Germundsson, 
2018: s. 39).  
 

1.3.4 Brugerrejsens Afgrænsning 
 
Som tidligere nævnt, udarbejdede Advice i foråret 2018 en rapport, der giver bud på en 
optimeret brugerrejse for unge (Digst2, 2018), hvilket denne afhandlings fokus i overvejende 
grad tager afsæt i. Rapporten giver en række bud og idéer til fremtidige løsninger for en bedre 
digital offentlig integrering af unge. Heriblandt målrettet annoncering til de unge via sociale 
netværkssider såsom Facebook, Instagram etc. (Advice 2018: 13).  
 
Den omtalte brugerrejse ses som den optimale for skabelsen af interesse ifølge 
Advice (2018:56). Grundet denne afhandlings fokus på anvendelsen af sociale netværkssider, 
koncentrerer vi os om netop interesseskabelsen, og vi tager derfor ikke stilling til Advices 
foreslåede optimale efterfølgende brugerrejser omhandlende opsætning og brug af de 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Således fokuserer afhandlingen primært på første 
fase af interesse-brugerrejsen, som består af annoncering på de sociale netværkssider, som 
illustreret i nedenstående figur 1.3:   
 

 
 

Figur 1.3 - To-be brugerrejsens interaktion mellem Generation Z & sociale netværkssider
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1.4 Begrebsdefinitioner 
 
Dette afsnit har til formål at redegøre for væsentlige begreber der anvendes gennem 
afhandlingen. På trods af at de teoretiske begreber vil blive uddybet nærmere i kapitel 3: 
teoretisk referenceramme, er det væsentligt at redegøre for nedenstående begreber her, da 
de er tæt forbundet med problemformuleringen samt anvendes i høj grad inden det teoretiske 
afsnit. Derudover redegører vi for Facebook, Instagram og Snapchat og deres funktioner, som 
er relevante for afhandlingen.  
 
Offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger 
Danske digitale serviceplatforme for 
borgere, der er styret og udbudt af 
Digitaliseringsstyrelsen og andre statslige 
myndigheder. Disse platforme fremgår i 
afsnittet Undersøgelsesområde i figur 1.2 
 
Integration  
Dette begreb anvendes både når der er tale 
om oprettelse på de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger og i forhold til 
Generation Z’s fremtidige anvendelse af 
disse i forbindelse med nye anledninger. 
Anledningerne afspejler et nyt behov, som 
opstår i forbindelse med borgerens 
livssituation, f.eks. optagelse på 
ungdomsuddannelse = behov for SU, hvis 
borgeren er fyldt 18 år.  
 
Sociale medier (SoMe) 
En række internetbaserede applikationer, 
der bygger på teknologiske og ideologiske 
udviklinger af Web 2.0, der tillader 
skabelsen og udveksling af user generated 
content (UGC) (Kaplan & Haenlein, 
2010:61).  
 

User generated content (UGC)  
Begrebet beskriver de forskellige former for 
medieindhold, der er offentligt tilgængeligt 
og er skabt af private brugere (Kaplan & 
Haenlein, 2010). Indholdet kan have 
forskellige former som videoer, tekst, 
billeder etc. (Chandler & Munday4, 2016) 
 
Sociale netværkssider  
Sociale netværkssider er en underkategori 
af sociale medier, bestående af 
applikationer, hvor brugere kan oprette en 
personlig profil, der indeholder en vis 
mængde af personlig information. 
Brugerne kan forbindes således at de har 
adgang til hinandens profiler (Kaplan & 
Haenlein, 2010:63) og UGC artikuleres ved 
uploads, likes og kommentarer på indhold 
såsom billeder, videoer og tekst (Phua et al., 
2017).  
 
Facebook  
Den mest populære globale sociale 
netværksside, med over en milliard 
registrerede brugere. Brugere tilskyndes til 
at skabe en profil under deres rigtige navn 
og inkludere personlige informationer og 
interesser (Chandler & Munday1, 2016). Her 
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kan brugere forbindes med andre brugere 
og blive venner, og det UGC venner skaber 
bliver synligt i brugerens news feed, som er 
platformens “forside”.  
Organisationer har mulighed for at skabe 
deres egen side, hvor brugere kan følge 
dem og dermed se, like, dele og 
kommentere deres opslag, som også bliver 
vist i deres news feed. I afhandlingen 
anvender vi begrebet posts, om det indhold 
som brugere eller Københavns Kommune 
offentliggører på deres egen side. Udover 
almindelige posts er der mulighed for story 
posts, hvilket består af billeder eller videoer 
der typisk er synlige inden for en given 
tidsramme for alle ens følgere.  
Derudover muliggør en algoritme 
annoncering, hvor opslag og reklamer 
rammer udvalgte brugere som ikke 
nødvendigvis følger siden. Disse opslag 
fremstår i brugerens news feed og er 
markeret som sponsoreret indhold 
(Chandler & Munday5, 2016). I relation til 
dette anvender vi I denne afhandling 
begrebet dark posts, idet begrebet 
anvendes af Københavns Kommune om 
sponsoreret indhold. 
 
Instagram  
En social netværksside i form af en 
fotodelings-app hvor brugere poster 
billeder og korte videoklip, der nemt kan 
redigeres med digitale filtre, så billedet 
fremstår mere professionelt. Der er 
mulighed for posts og story posts. 
Indholdet kan derefter deles på en række 
andre sociale netværkssider som Facebook 

(Chandler & Munday2, 2016). Her oprettes 
en profil ikke nødvendigvis i brugerens eget 
navn, men ud fra et valgfrit brugernavn. 
Ligesom på Facebook har organisationer 
mulighed for at have egen side, hvor de kan 
offentliggøre posts, der bliver eksponeret 
for deres følgere. Derudover er der 
mulighed for anvendelse af dark posts. 
Også her er der mulighed for at 
kommentere, like og dele både UGC og 
dark posts.  
 
Snapchat  
En social netværksside i form af en app, 
hvor brugere kan sende og modtage 
billeder og videoer (snaps) der 
selvdestruerer inden for en kort tidsramme 
(Chandler & Munday3, 2016). Der er 
mulighed for posts og story posts. Også her 
oprettes brugerens profil ud fra et valgfrit 
brugernavn, der ikke nødvendigvis svarer til 
ens rigtig navn.  
Organisationer oprette en profil, som 
brugere kan følge, eller lave dark posts som 
bliver synlige efter at en bruger har åbnet 
en snap fra en ven. 
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1.5 Casepræsentation af Københavns Kommune 
 
Dette afsnit vil præsentere afhandlingens case, Digitaliseringsstyrelsen og Københavns 
Kommunes målsætninger for digital offentlig integrering af Generation Z, samt redegøre for 
Københavns Kommunes hidtidige arbejde med Generation Z og sociale netværkssider.  
 
Københavns Kommune er en af Danmarks 98 kommuner og med omtrent 602.000 indbyggere 
landets største i forhold til indbyggertal (KK3, 2018). Ud fra lovgivningen, udfører kommunen 
opgaver i lokalsamfundet på statens vegne. Dog kan en kommune også træffe beslutninger 
om lokale sager, som ikke er lovregulerede. Kommunen arbejder derfor i spændingsfeltet 
mellem lokale og nationale interesser (Den Store Danske, 2010). 
 
Københavns Kommunes opgaver er varetaget af de 7 forvaltninger. Hver forvaltning har et 
overordnet ansvarsområde med dertilhørende opgaver. Eksempelvis har Kultur- og 
Fritidsforvaltningen ansvaret for byens idrætsanlæg, kulturhuse, biblioteker og Københavns 
Borgerservice (KK4, 2018). Netop denne forvaltning er relevant for denne afhandling, idet den 
gennem Borgerservice har den direkte borgerkontakt og dermed en føling med de 
udfordringer som borgerne oplever. Udviklingskonsulent hos Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
Christian Kühne uddyber om forvaltningens opgave:  
 
“[Forvaltningen arbejder] meget i det her spændingsfelt mellem borgere og systemerne, altså 
hvordan kan vi gøre de her snitflader så effektive som muligt, og med en så høj grad af service 
som muligt. Så det er ikke kun et spørgsmål om kroner og øre, men også et spørgsmål om 
inklusion og service til borgerne de forskellige steder, hvor det nu kan være relevant” (Kühne, 
2018; l. 19-22).  
 

1.5.1 Københavns Kommune & Generation Z  
 
På baggrund af afhandlingens problemfelt og undersøgelsesområde har Københavns 
Kommune etableret en række initiativer, der har til formål at styrke 15-18 åriges brug af 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Heriblandt har Kultur- og Fritidsforvaltningen 
etableret Ung Finder Vej projektet, der består af en læringspakke bestående af en 
lærervejledning samt øvelser, film og power points der kan integreres i undervisning på 
uddannelsesinstitutioner, hvor de 15-18 årige er til stede (KK2, 2018).  
 
De unge sætter pris på at lære om offentlig digital integrering gennem undervisning, frem for 
at finde ud af det på egen hånd (Advice, 2018) Dog har dette initiativ sine begrænsninger, da 
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det langt fra er alle 15-18 årige i Københavns Kommune, som bliver eksponeret for denne, da 
det kræver at den pågældende underviser eller skoleleder aktivt tilvælger det som en del af 
undervisningen. Initiativet er således et tilbud, rettet mod undervisere, skoleledere og 
forældrebestyrelsesnetværk og ikke de unge selv (Kühne, 2018: s. 18). Initiativet har dog fået 
positiv feedback og er i løbet af det første år nået ud til cirka 1600 unge (Kühne, 2018: s. 21). 
Københavns Kommunes statistikbank anslår at der i 2018 i kommunen bor 23.368 unge mellem 
15-18 år (Statistikbanken, 2018), hvilket betyder at Ung Finder Vej materialet er blevet undervist 
til ca. 6,8 %.  
 
Christian Kühne, der blandt andet er projektleder på Ung Finder Vej, mener at Generation Z 
adskiller sig væsentligt fra de andre borgergrupper, som kommunen arbejder med. Blandt 
andet ved at de har en væsentlig højere procentandel, som ikke er oprettet på eller tjekker de 
offentlige digitale selvbetjeningsplatforme samt den høje andel, der ikke er fritaget for det 
(Kühne, 2018: s. 14).  
Sammenlignet med ældre borgergrupper er det omkring 1-4 % som hverken er fritaget og ikke 
får tjekket selvbetjeningsløsningerne og dermed går glip af væsentlig information fra det 
offentlige, hvor det i Generation Z segmentet er 25 %. Dette har for både 
Digitaliseringsstyrelsen og Københavns Kommune været en klar indikator for, at der skal 
arbejdes fremadrettet med integrationen af denne borgergruppe på de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger (Kühne, 2018: s. 14).  
 

1.5.2 Københavns Kommune & Digitaliseringsstyrelsen 
 
Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse, der blev etableret i 2011 under Finansministeriet, og som 
hver dag arbejder for at digitalisere det offentlige Danmark. Deres mål er en mere effektiv og 
sammenhængende offentlig service for både borgere og virksomheder gennem en 
fællesoffentlig digital omstilling, som Digitaliseringsstyrelsen på mange måder faciliterer 
(Digst1, 2018). 
 
I forhold til problemstillingen omkring Generation Z’s integration på offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, har Københavns Kommune og Digitaliseringsstyrelsen på baggrund 
af en fælles interesse om at imødekomme dette problem etableret et samarbejde. På baggrund 
af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udviklede Kultur- og Fritidsforvaltningen Ung 
Finder Vej projektet, som Digitaliseringsstyrelsen herefter udviste en interesse for, hvilket ledte 
til at disse parter i skrivende stund arbejder for at Digitaliseringsstyrelsens Bliv Digital Borger 
projektet understøtter og suppleres med Ung Finder Vej Projektet (Kühne, 2018: s. 22-23).  
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1.5.3 Københavns Kommune & Tilstedeværelse på Sociale 
Netværkssider  
 
Som supplement til Ung Finder Vej projektet, er Københavns Kommune også til stede på 
forskellige sociale netværkssider heriblandt Facebook, Snapchat og Instagram, med det formål 
at kommunikere og interagere med kommunens borgere, herunder Generation Z. 
Nedenstående figur 1.4 viser de 3 sociale netværkssider, som afhandlingen samt formålet med 
anvendelsen: 
 

 
Figur 1.4 - Københavns Kommunes tilstedeværelse på sociale netværkssider samt formål (KK1, 
2018).  
 
Der er 2 SoMe-medarbejdere i Københavns Kommune, som har en redaktionel funktion, idet 
indholdet og budskaberne, der postes på de forskellige sociale netværkssider bestemmes af 
kommunens 7 forvaltninger. Ud fra en indholdsstrategi, beslutter SoMe medarbejderne hvilket 
indhold der skal postes på de forskellige sociale netværkssider, og hvordan det skal udformes 
(Germundsson, 2018: s. 38-39).  
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1.6 Motivation 
 
Undersøgelsesområdet for dette speciale er først og fremmest opstået gennem en interesse 
for hvordan offentlige instanser kommunikerer digitalt med borgere, hvilket kan betegnes som 
en stor og relativ heterogen målgruppe. Herefter gav vores indledende research og møder 
med Københavns Kommunes Center for Digitalisering og Innovation indikationer på, at unge 
borgere udgjorde et interessant segment at arbejde videre med (Bilag 1.2). Dette skyldes, at 
flere offentlige instanser herunder Digitaliseringsstyrelsen og Københavns Kommune, oplever 
udfordringer i forhold til at integrere Generation Z på de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger.  
 
Segmentet af unge borgere, som hører under Generation Z, har vi fundet interessante helt fra 
den indledende research, da de som forbrugere og borgere adskiller sig signifikant fra andre 
generationer. Herunder ved at være digitalt indfødte og i forhold til forrige generationer yderst 
intelligente og individualistiske (Euromonitor, 2011). 
 
Efter vores casevalg af Københavns Kommune og den dertilhørende afgrænsning til unge 
borgere i dette geografiske område, har det undret os, om sociale netværkssider er de rigtige 
medier at anvende for kommunen med henblik på at kommunikere med de unge.  
Det er derfor primært denne undren, der har ført til vores problemformulering og motiveret os 
til at undersøge hvilke muligheder Københavns Kommune har for gennem sociale 
netværkssider at integrere Generation Z på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.  
 
Endvidere er kommunikationen mellem offentlige instanser og borgere et område, der har fyldt 
meget lidt både teoretisk og praktisk på vores uddannelse cand.merc.(kom), hvor vi primært 
har arbejdet med kommunikation mellem virksomheder og forbrugere relateret til det private 
erhvervsliv. Derfor har vi fundet det interessant at arbejde med offentlige instansers tilgang til 
borgerne, der på mange måder kan betegnes som deres forbrugere, og deres kommunikation 
og relation til disse.  
 

1.7 Afhandlingens Struktur  
 
Overvejelserne og valgene omkring afhandlingens struktur, vil blive gennemgået løbende i 
afhandlingen. I afhandlingen ligger metodekapitlet før teorikapitlet, hvilket hænger sammen 
med vores forskningsproces, hvor relevant teori blev indsamlet på baggrund af casestudiet og 
empirien. Dette uddybes yderligere i metodekapitlet under afsnittet Forskningsstrategi.     
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Nedenstående figur 1.5 visualiserer afhandlingens opbygning og sammenhæng mellem de 
forskellige kapitler:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.5 - Afhandlingens struktur
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Kapitel 2: Metode  
 
2.1 Videnskabsteoretisk Ståsted 
 
Vi har valgt at denne afhandlings problemformulering skal besvares ud fra et 
socialkonstruktivistisk ståsted. Hermed mener vi, at vores erkendelse og den virkelighed vi 
befinder os i som individer er social konstrueret og samtidig bliver påvirket af den sociale 
kontekst (Wenneberg, 2010).  
Socialkonstruktivismen har derfor en relativistisk ontologi, idet man erkender at virkeligheden 
er konstrueret af subjektet. Epistemologien er subjektiv da virkeligheden som nævnt er 
konstrueret og fortolket af individer, mens metodologien er kvalitativ, hvor kvalitative 
interviews er relevante for at analysere individers socialt konstruerede virkelighed (Presskorn-
Thygesen, 2013) 
Som paradigme vanskeliggør socialkonstruktivismen derfor den rene objektive erkendelse, 
som er udgangspunktet for den mere traditionelle erkendelsesteori, som man kender fra 
positivismen. Hertil gør socialkonstruktivismen op med at spørge til om viden er sandt eller 
falsk, ved i stedet at spørge til hvordan den viden er skabt og konstrueret (Wenneberg, 2010).  
  
 
2.1.1 En Erkendelsesteoretisk Socialkonstruktivistisk Position 
    
Selvom socialkonstruktivismen som overordnet paradigme gør op med de mere positivistiske 
erkendelsesteorier, findes der stadig en række forskellige positioner inden for 
socialkonstruktivismen. I forhold til vores undersøgelsesområde og problemformulering har vi 
fundet det mest naturligt at lægge os op ad en erkendelsesteoretisk position inden for 
socialkonstruktivismen, som ifølge Wenneberg (2010) siger at viden om virkeligheden 
udelukkende er bestemt af sociale faktorer (s. 101-102). Derfor kan virkeligheden mest af alt 
betragtes som en social virkelighed, som er skabt gennem sociale konstruktioner af individer 
(Wenneberg, 2010). 

 
I forhold til vores undersøgelsesområde kan Generation Z betegnes som de individer, der 
konstruerer den sociale virkelighed de både oplever omkring sociale netværkssider og 
Københavns Kommune. Dette skyldes, at vores afhandling i den grad består i at undersøge og 
analysere Generation Z’s opfattelser af både sociale netværkssider og Københavns Kommune 
med henblik på digital integration. Herudover undersøger vi også Københavns Kommunes 
samt Digitaliseringsstyrelsens opfattelser af sociale netværkssider, Generation Z og 
integrationen af disse, hvilket ligeledes kan betegnes som virkeligheder bestemt af sociale 
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faktorer. Derfor er det i høj grad disse sociale virkeligheder omkring Generation Z, sociale 
netværkssider og Københavns Kommune konstrueret af forskellige individer gennem sociale 
faktorer, som vi dykker ned i afhandlingen igennem.  
 
Da vores videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk betragter vi ikke vores 
forskning af problemfeltet som en endegyldig objektiv sandhed. I tråd med ovenstående skal 
vores afhandling i stedet betragtes som et produkt af den sociale kontekst, som den er blevet 
udviklet og konstrueret i. Hermed kan analyseresultater og konklusion ikke betegnes som 
objektive sandheder, men bør i stedet ses som kontekstuelle resultater relateret til individerne 
og de sociale kontekster i vores afhandlingsproces. Ud fra dette perspektiv mener vi, at 
afhandlingens resultater kan belyse nogle tendenser relateret til problemfeltet, som vil kunne 
anvendes af offentlige instanser eller andre organisationer, som ønsker at kommunikere 
målrettet til Generation Z via sociale netværkssider. 
 
2.2 Forskningsstrategi 
 
Vores afhandlingsproces lagde ud med en relativ induktiv tilgang, hvor vi under 2 indledende 
møder med repræsentanter fra Københavns Kommune fik præsenteret forskellige 
problemområder (Bilag 1.1); (Bilag 1.2), der kunne være relevante at arbejde videre med. Ud fra 
problemområderne, valgte vi at undersøge 3 af disse og derefter udvælge den mest 
interessante fra vores synspunkt: Københavns Kommunes muligheder for digital integrering af 
unge i alderen 15-18 år. 
 
Ud fra dette casevalg afsøgte vi og identificerede relevante teoriområder og dertilhørende 
litteratur ud fra en mere deduktiv tilgang. I forhold til de udvalgte teoretiske områder fandt vi, 
at der var en begrænset mængde af teori, der specifikt kunne understøtte en analyse af vores 
problemformulering. Derfor tog vi udgangspunkt i nogle generiske teoriområder med 
snitflader til vores problemfelt, for efterfølgende selv at skabe primære data gennem 
kvalitative forskningsmetoder.  
Dette var bundet i en nysgerrighed omkring, hvorvidt disse generelle teorier også kunne være 
gældende i forhold til vores specifikke afgrænsede område. På baggrund af dette har vi 
dermed også inkorporeret en deduktiv tilgang i forbindelse med vores afsøgning af teori. Dette 
er begrundet i, at vi har tilegnet os nogle teoretiske forforståelser for anvendelse af e-
government, målrettet kommunikation på sociale netværkssider samt en beskrivelse af 
Generation Z. Derfor bærer vores dataindsamling af primær data præg af vores fund inden for 
teorien. 
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Da vores afhandling, på baggrund af ovenstående, bærer præg af både en induktiv og deduktiv 
tilgang, argumenterer vi for, at vi har anvendt en abduktiv forskningsstrategi. Abduktion er 
kendetegnet ved en metode, som ligger i spændingsfeltet mellem induktion og deduktion, 
hvor begge tilgange tilnærmelsesvis anvendes (Blaikie, 2004).    
Grundet en stor variation i vores resultater fra både sekundære og primære data, valgte vi i 
analysen at præsentere både muligheder og begrænsninger i forhold til vores 
problemformulering for at belyse forskellige positioner. Heraf kan afhandlingens formål siges 
at være, at åbne for forståelse på baggrund af praksis (Thualagant, 2016).  
 
2.3 Undersøgelsesdesign  
 
2.3.1 Undersøgelser gennem Casestudiet 
 
For at undersøge og besvare problemformuleringen i denne afhandling, har vi valgt at anvende 
et casestudie som vores undersøgelsesdesign. Thualagant (2016) beskriver et casestudie 
således: 
 
“En videnskabelig undersøgelse af et fænomen eller et tilfælde, hvor hensigten ikke kun er at 
undersøge fænomenet, men også at forstå fænomenet ud fra konteksten” (s. 317).  
 

Et casestudie kan derfor siges at være et oplagt valg, hvis en afhandlings formål er at 
undersøge sammenhænge, der udgør et særligt fænomen i praksis (Thualagant, 2016). 
I denne afhandlings tilfælde, kan der derfor argumenteres for, at fænomenet vi forsøger at 
undersøge er mulighederne for at kommunikere med Generation Z gennem sociale 
netværkssider i en e-government sammenhæng. Vi forsøger dog ikke kun at undersøge dette 
fænomen overordnet og generelt, men i primær grad ud fra en kontekst om Københavns 
Kommune og deres integrering af dette segment på digitale selvbetjeningsløsninger. De 
udfordringer Københavns Kommune oplever med at kommunikere og integrere med dette 
segment, danner således grundlag for vores undersøgelsesdesign, og vi forsøger derfor at 
undersøge det overordnede fænomen om Generation Z og sociale netværkssider ud fra denne 
kontekst om Københavns Kommune og de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.  
 
2.3.2 Casestudiet som Forskningsmetodik 
 
Ud fra forskellige forskere og deraf fagligheder, argumenterer Thualagant (2016) for at man 
historisk set har skelnet mellem 2 slags casestudier, nemlig den postpositivistiske tilgang og 
den hermeneutiske tilgang (s. 318-319). Ved den postpositivistiske tilgang retter forskeren sit 
fokus mod at forklare sammenhænge omkring hvad et særligt fænomen skyldes, mens den 
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hermeneutiske tilgang sigter mod et fortolkende fokus og i højere grad en forståelse for et 
givet fænomen (Thualagant, 2016).  
I dette casestudie læner vi os op ad en hermeneutisk tilgang, da vi søger en kontekstuel 
forståelse af Generation Z’s anvendelse af og forhold til sociale netværkssider og Københavns 
Kommune. Vi søger således også en forståelse for Generation Z’s fortolkning af sociale 
netværkssider og Københavns Kommune, som er skabt gennem deres sociale virkeligheder, 
hvilket også understreger vores socialkonstruktivistiske tilgang.  
 
Derudover argumenterer Thualagant (2016) på baggrund af Bent Flyvbjergs og Gary Thomas’ 
forskning ligeledes for 2 forskellige anvendelser af et casestudie, nemlig casestudiet som 
illustration eller casestudiet som decideret forskningstilgang (s. 320).  
Her er den afgørende forskel om man anvender casestudiet som decideret forskningsmetodik, 
og dermed har det med i sine metodiske overvejelser i forskningen eller blot anvender 
casestudiet for at billedliggøre diskussionen (Thualagant, 2016). 
På baggrund af ovenstående er det naturligt at vi anvender casestudiet som en 
forskningstilgang i vores afhandling, da vores metodiske overvejelser herunder 
dataindsamling i høj grad vil tage udgangspunkt i casestudiet omkring Københavns Kommune. 
Hermed tager vi udgangspunkt i den praktiske verden omkring Københavns Kommune og 
bygger igennem afhandlingen bro mellem praksis og teori (Thualagant, 2016).  
Flyvbjerg definerer også forskellige casestudier efter deres hensigt og hvilken type viden 
casestudiet ønsker at præsentere. Her skelner han mellem casestudier, der er henholdsvis 
kritiske, ekstreme og paradigmatiske, hvor et casestudie sagtens kan indeholde flere aspekter 
(Thualagant, 2016: s. 321).  
Ud fra dette vil vi definere vores afhandling, som et casestudie med en delvis kritisk og 
paradigmatisk tilgang til at skabe viden. Det kritiske ligger i selve vores problemformuleringen, 
hvor vi opgaven igennem blandt andet vil behandle en mere kritisk tilgang til Københavns 
Kommune og deres muligheder for målrettet kommunikation til Generation Z gennem sociale 
netværkssider. Derudover forsøger vi gennem den paradigmatiske vinkel også at have en mere 
åben tilgang til at komme med anbefalinger til Københavns Kommune ud fra vores analyse og 
konklusioner.  
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2.4 Dataindsamling  
 
Afhandlingens data består både af primær og sekundær empiri, som angivet i nedenstående 
figur 2.1. Nedenstående afsnit vil gøre rede for den anvendte primære og sekundære empiri 
samt formål med anvendelsen. Efterfølgende afsnit vil detaljeret beskrive indsamlingen af den 
primære kvalitative empiri.   

 
 
Figur 2.1: Oversigt over primær & sekundær empiri  
 
2.4.1 Primær Data 
 
Afhandlingens primære empiri består af indledende møder, 3 kvalitative forskningsinterviews 
og 3 fokusgruppeinterviews. De indledende møder og dertilhørende mailkorrespondancer var 
med repræsentanter fra Københavns Kommunes Center for Digitalisering og Innovation.  
Notater fra de 2 indledende møder fremgår af bilag 1.1. og bilag 1.2. I forlængelse af de 
indledende møder blev 3 særskilte kvalitative forskningsinterviews foretaget, med henholdsvis 
en repræsentant fra Digitaliseringsstyrelsen og 2 fra Københavns Kommune. Herefter blev der 
så foretaget 3 fokusgruppeinterviews med unge bosiddende i Storkøbenhavn i aldersgruppen 
15-18.  
 
2.4.2 Sekundær Data  
 
Den sekundære empiri består af en række forskningsartikler, konsulentrapporter og statistikker 
der har til formål at understøtte vores teoretiske fokusområder. I forbindelse med casestudiet 
er der indsamlet en lang række empiri i form af analyser og konsulentrapporter lavet af, for 
eller om Københavns Kommune og Digitaliseringsstyrelsen. Herunder anvendes især 
rapporten Bliv Digital Borger, som er udarbejdet af det digitale kommunikations- og 
reklamebureau Advice til Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med deres arbejde med 
Generation Z.  
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2.5 Kvalitativ Data  
 
2.5.1 Eliteinterviews 
 
Med udgangspunkt i Kvale & Brinkmanns (2009) kategoriseringer af interviewpersoner, kan 
vores kvalitative forskningsinterviews også betegnes som eliteinterviews. Eliteinterviews er 
karakteriseret ved at respondenterne er ledere eller eksperter med mere eller mindre 
magtfulde stillinger.  
Den indsamlede data består af interviews med udvalgte medarbejdere fra 
Digitaliseringsstyrelsen og Københavns Kommune. Herunder Helle Egly Jespersen, 
projektleder for Bliv Digital Borger ved Digitaliseringsstyrelsen, og Christian Kühne, 
udviklingskonsulent ved Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Københavns Kommune og 
projektleder for Ung Finder Vej. Fælles for disse udvalgte respondenter er deres arbejde med 
offentlig digitalisering af unge og en fælles problemstilling omhandlende manglen og 
udviklingen på samme. 
Herudover har vi interviewet Tine Germundsson, Chefkonsulent for SoMe ved Københavns 
Kommune, da hun til dagligt arbejder med de strategiske overvejelser bag Københavns 
Kommunes kommunikationsstrategier på de sociale netværkssider Instagram, Facebook og 
Snapchat.  
Formålet med udførelsen af alle eliteinterviews var, at opnå en større forståelse og indsigt i 
respondenternes respektive arbejdsområder samt en forståelse af deres viden og erfaring i 
relation til vores problemformulering.  
 

2.5.1.1 Indledende Møder  
 
Igennem vores primære kontaktperson hos Københavns Kommune, projektleder Charlotte 
Steenberg, afholdte vi 2uformelle indledende møder med medarbejdere fra Københavns 
Kommunes Center for Digitalisering og Innovation. Ved andet møde var også specialkonsulent 
Michael Fagerlund og digital konsulent Anne-Mette Hansen til stede, som sammen med 
Charlotte Steenberg er ansvarlige for arbejdet med Københavns Kommunes nye service- og 
kanalstrategi (Bilag 1.1).  
Formålet med de indledende møder var at nå frem til en problemstilling som kunne danne 
grobund for afhandlingens undersøgelsesområde. Begge møder bar præg af en uformel og 
indledende karakter, og møderne er derfor ikke blevet optaget eller udført som en egentlig 
interviewsituation.  
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Fælles for repræsentanterne ved mødet var deres arbejde med den fælles service- og 
kanalstrategi, der skal sikre et tværgående synergi og samarbejde i kommunens servicekanaler 
og dermed øge kvalitet servicen til borgerne. Ved møderne var det en klar prioritet fra deres 
side, at få så mange borgere som muligt til at anvende de digitale kanaler frem for de fysiske, 
således at Københavns Kommune kunne spare ressourcer og øge kvaliteten af servicen. Ud fra 
dette perspektiv foreslog repræsentanterne en række borgergrupper og services der kunne 
undersøges, analyseres og forbedres (Bilag 1.2).  
Efter indledende research af sekundær empiri afgrænsede vi undersøgelsesområdet til den 
unge borgergruppe og vores kontaktperson satte os i forbindelse med Helle Egly Jespersen fra 
Digitaliseringsstyrelsen samt banede vejen for interviews med Christian Kühne og Tine 
Germundsson fra Københavns Kommune.  
 

2.5.1.2 Udvælgelsen 
 
En stor del af vores indsamlede empiri relateret til casestudiet, bestod i første omgang af 
materiale og rapporter udarbejdet af eller for Digitaliseringsstyrelsen. Dette materiale som 
tidligere er beskrevet under afsnit 2.4.2 om sekundære data, har dannet baggrund for vores 
identifikation af afhandlingens problemstilling. Derfor var det interessant, at få en dybere 
indsigt i problemets omfang, vigtigheden, formålet og planen for fremtidig indsats fra 
Digitaliseringsstyrelsens vinkel.  
På baggrund af Digitaliseringsstyrelsen forhenværende og nutidige arbejde med offentlige 
digitalisering af den unge målgruppe, var et eliteinterview med projektlederen Helle Egly 
Jespersen på Bliv Digital Borger derfor forholdsvis relevant, da hun dagligt forholder sig til en 
lignende problemstilling.  
 
Med henblik på at kunne besvare afhandlingens problemformulering, var det selvsagt også 
relevant at undersøge, hvordan Københavns Kommune forholder sig til samme problemstilling. 
I relation til dette kunne Christian Kühne tilføre afhandlingen et perspektiv på, hvordan 
Københavns Kommune arbejder med det unge segment, hvilke udfordringer de oplever og 
hvordan de arbejder med disse udfordringer. 
Da problemformuleringen omhandler Københavns Kommunes muligheder for at kommunikere 
til det unge segment gennem sociale netværkssider, fandt vi det også relevant at undersøge 
Kommunens nuværende tilstedeværelse på de udvalgte platforme og 
kommunikationsstrategierne bagved. Derfor kunne et interview med Tine Germundsson give 
en indsigt i, hvilke overvejelser Københavns Kommune gør sig i forhold til kommunikation på 
sociale netværkssider både i en bredere forstand og mere specifikt til Generation Z.  
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Fælles for Christian Kühne og Helle Egly Jespersen er, at de begge arbejder på projekter der 
har til formål at nedbringe antallet af unge der ikke interagerer digitalt med det offentlige. Her 
arbejder Helle Egly Jespersen som projektleder på Bliv Digital Borger, der fokuserer på 15-åriges 
introduktion til det offentlige Danmark ved for eksempel obligatorisk tilmelding af digitale 
offentlige services som DigitalPost, E-boks etc. (Jespersen, 2018: s. 27-28).  
Christian Kühne arbejder som udviklingskonsulent på projektet Ung Finder Vej, som fokuserer 
på 15-18 åriges digitale interaktion med Københavns Kommune og forbedringen af denne 
gennem en række initiativer og samarbejder med andre offentlige instanser (Kühne, 2018: s. 
13-15).  
 
Fælles for alle 3 eliteinterviews er, at vi primært har fokuseret på respondenternes daglige 
arbejde og ansvarsområder, der mere eller mindre læner sig sig op ad vores 
problemformulering. Derfor havde vi også en formodning om, at deres svar i overvejende grad 
ville have et optimistisk perspektiv på deres arbejde eller projekters betydning og relevans 
inden for problemfeltet. Eksempelvis, antog vi at Tine Germundsson ville have en overvejende 
positiv tilgang til Københavns Kommunes anvendelse af sociale medier, idet at det er hendes 
primære arbejdsområde og hun formentlig ikke ønskede at devaluere dette.  
 

2.5.1.3 Interviewenes Forberedelse  
 
Forberedelsen og udførelsen af interviewene blev baseret på Kvale & Brinkmanns (2009) 7 
interviewfaser, der giver anbefalinger til det semistrukturerede interviews forberedelse, 
afholdelse og efterbehandling.  
Forud for interviewene havde vi gennem indsamlet sekundær empiri identificeret relevante 
temaer for det enkeltstående interview, der dannede baggrund for interviewenes formål og de 
dertilhørende interviewguider. I henhold til Kvale & Brinkmanns (2009) anbefalinger for et 
semistruktureret interview, blev interviewguiderne udformet således at de kunne skabe en vis 
form for struktur, samtidig med at der var plads til forandringer og afvigelser fra temaet i 
samtalen (s. 45). Interviewguiderne bestod derfor hovedsageligt af åbne spørgsmål, som dog 
holdt sig indenfor et specifikt tema som vi ønskede at afdække. Grundet interviewenes 
semistrukturerede karakter opstod der dog en række situationer, hvor vi afveg fra 
interviewguiden grundet respondentens svar og forklaringer, som vi valgte at udforske 
nærmere.   
 
Alle 3 interviewguides blev udformet baseret på ovenstående principper. Dog blev der udviklet 
en interviewguide til hvert interview med spørgsmål der var tilpasset til respondenten og de 
på forhånd bestemte temaer. Interviewguides fremgår af bilag 2.1.  
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2.5.1.4 Interviewenes Forløb 
 
I tråd med Kvale & Brinkmanns (2009) anbefalinger startede vi interviewene ud med en briefing 
og afsluttede med en debriefing. I briefingen introducerede vi os selv og formålet med 
interviewet. Derudover redegjorde vi for de praktiske rammer for interviewet, såsom længde 
og lydoptagelse af interview. Vi informerede respondenterne om, at deres navne ikke ville blive 
anonymiserede, da vi ønskede at anvende den ethos som deres position kunne tilbyde. Disse 
praktiske foranstaltninger var dog på forhånd aftalt via e-mail, men blev her repeteret. Alle 3 
respondenter indvilgede i disse præmisser og forsynede os dermed med et mundtligt 
informeret samtykke, som ifølge Kvale & Brinkmann (2009) anbefales for at sikre at 
respondenten er klar over mulige risici og fordele ved at deltage i interviewet (s. 89).  
I debriefingen spurgte vi respondenterne om de ønskede at tilføje noget inden lydoptageren 
blev slukket. Efterfølgende havde vi en løs samtale om selve interviewet og deres bidrag til 
specialet, som ifølge Kvale & Brinkmanns (2009) anbefalinger kan være medvirkende til at 
dæmpe en respondents anspændthed eller nervøsitet, der muligvis kunne opstå på baggrund 
af spekulationer omkring interviewets formål og senere brug (s. 149).  
 
Med udgangspunkt i Kvale & Brinkmanns (2009) argumentation om at et forskningsinterview 
ikke kan betragtes som en fuldstændig åben og fri dialog mellem ligesindede partnere, havde 
vi med dette i betragtning forholdt os til, at der med stor sandsynlighed kunne opstå et 
asymmetrisk magtforhold mellem interviewer og respondent.  
Vi fik som interviewere tillagt magt idet, at vi har monopol på fortolkningen og senere 
anvendelse af interviewene og de udtalelser som respondenterne måtte komme med. I den 
forbindelse oplevede vi i især i interviewene med Helle Egly Jespersen og Christian Kühne, at 
respondenterne var påpasselige med eller afviste at udtale sig om aspekter, som de ikke havde 
fuldstændigt styr på. Eksempelvis svarede Helle Egly Jespersen, til et spørgsmål om 
introduktion af offentlige services til unge, følgende: 
 
“Altså det får du mig ikke til at sige, fordi det har jeg ikke noget grundlag for” (Jespersen, 2018; 
l. 335). 
 
Ved interviewene med Christian Kühne & Helle Egly Jespersen gav begge responder udtryk 
for, at de var interesserede i at finde ud af hvordan deres udtalelser blev brugt og i hvilken 
kontekst de ville blive anvendt. Denne magtfaktor har formentlig begrænset samtalens 
åbenhed, da begge respondenter var meget opmærksomme på hvordan de udtalte sig og 
hvad de udtalte sig om. Til gengæld har vi i højere grad opnået svar som ikke bærer præg af 
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spekulationer eller tvivl, men som i høj grad afspejler respondentens livsanskuelse. Tine 
Germundsson var derimod væsentlig mere indifferent i forhold til hvordan hendes udtalelser 
ville blive anvendt i vores afhandling.  
 
Vi tog forud for interviewene højde for risikoen for et asymmetrisk magtforhold i 
interviewsituationerne og forsøgte at mindske dem så meget som muligt. Alle interviews blev 
afholdt i mødelokaler på de respektive respondenters arbejdspladser. Ifølge Kvale & Brinkmann 
(2009) skaber det en øget tryghed og åbenhed, hvis interviewet afholdes i respondentens 
vante rammer. Derudover kan der ved et eliteinterview opstå et asymmetrisk magtforhold 
mellem interviewer og respondent. I og med at eliterespondeter har en ekspertviden om det 
pågældende emne, bør en interviewer ved et eliteinterview have et godt kendskab til emnet 
og mestre fagsproget, for at opnå respekt og dermed skabe et mere symmetrisk magtforhold 
(s. 167). Inden interviewene havde vi et relativt godt kendskab til emnet, som følge af at have 
arbejdet med stoffet over en længere periode. 
 
Overordnet set havde alle interviews visse begrænsninger i forhold til åbenhed af dialogen 
grundet ovenstående magtfaktorer. Dog er der faktorer på både vores (interviewernes) og 
respondenternes side, der påvirker magtbalancen i en symmetrisk og asymmetrisk retning.  
 
Efterbehandlingen af eliteinterviewene vil blive uddybet i kapitel 4: Analysestrategi.  
 

2.5.2 Fokusgruppeinterviews 
 
Foruden de kvalitative eliteinterviews har vi valgt at udarbejde fokusgruppeinterviews med 
unge i alderen 15-18, med det formål at inddrage Generation Z’s forhold til sociale 
netværkssider og relation til Københavns Kommune. Damgaard (2016) definerer 
fokusgruppeinterviewet således:  
 
“Et interview med flere deltagere, styret af en facilitator og med det formål at høste data (verbale 
såvel som nonverbale) om deltagernes følelser, holdninger og opfattelser af et givet tema 
bestemt af problemformuleringen.” (s. 109-110).  
 
Et fokusgruppeinterview har derfor flere ligheder med det kvalitative forskningsinterview, da 
begge metoder er interaktive, og intervieweren kan skabe dialog med deltagerne på stedet og 
variere spørgsmål i forhold til interviewets udvikling (Damgaard, 2016).    
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På baggrund af ovenstående, faldt valget af fokusgruppeinterviews os derfor meget naturligt, 
efter de 3 kvalitative eliteinterviews som vi havde foretaget. Her havde vi, som nævnt, afsøgt 
information hos 2 fagprofiler, som på daglig basis arbejder med vores definerede Generation 
Z segment, samt en fagprofil der arbejder med Københavns Kommunes strategier for 
kommunikationen på sociale netværkssider. Denne information kunne så, sammen med vores 
teoretiske viden og sekundære empiri, danne rammen for fokusgruppeinterviews med 
repræsentanter fra Generation Z segmentet. 

  
Flere samfundsvidenskabelige forskere har pointeret at fokusgruppeinterviewet som 
interviewmetode er særlig, da den både er i stand til at producere data på gruppeniveau og 
individniveau (Damgaard, 2016: s. 110). I vores tilfælde har vi dog været mest interesseret i data 
på individniveau, hvilket betyder at vores fokusgruppeinterviews bærer præg af individuelle 
interviews med deltagerne i grupperne gennem relativ stram styring. Dette skyldes, at vi i 
relation til vores problemformulering ikke har været så interesseret i de data der skabes 
gennem gruppedynamik, men mere de individuelle data fra deltagernes forhold, holdninger 
og relationer til sociale netværkssider og Københavns Kommune.  
Vi har i alt foretaget 3 fokusgruppeinterview, hvor 2 fandt sted på henholdsvis Kirkebjerg Skole 
og Tårnby Gymnasium. Det sidste fokusgruppeinterview er en sammenblanding af 2 vennepar, 
som ikke kendte hinanden på forhånd.   
 

2.5.2.1 Udvælgelsen 
 
Ifølge Damgaard (2016) bør man altid overveje både etiske, forskningsmæssige og analytiske 
aspekter ved valg af deltagersammensætning ved et fokusgruppeinterview. Her er den 
vigtigste guide naturligvis problemformuleringen, og det er samtidig centralt at justere sin 
ambition for forskningen efter både muligheder og begrænsninger (s. 114-115). 
I udvælgelsen af respondenter har vi grundet afhandlingens fokus og afgrænsninger haft fokus 
på at rekruttere således, at vi opnår en så høj repræsentativitet som muligt inden for især 
aldersafgræsningen samt holder sig indenfor den geografiske afgrænsning, som er 
Københavns Kommune. Det lykkedes os, at rekruttere respondenter således at hele 
aldersgruppen 15-18 årige er repræsenteret i undersøgelsen. Dog er det ikke alle respondenter, 
der er bosat i Københavns Kommune, da nogen i stedet for er bosat i nabokommuner i 
Storkøbenhavn.  
 
Nedenstående figur indeholder en oversigt over respondenterne fra Kirkebjerg Skole herunder 
deres alder, hvorvidt de er oprettet på de 3 sociale netværkssider Facebook, Instagram og 
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Snapchat, samt om de er oprettet på de digitale offentlige selvbetjeningsløsninger. Heraf 
fremgår det, at vi har en forholdsvis stor mængde af 15-årige og blot én 16-årig.  
 

 
Figur 2.2 - Oversigt over respondenter i fokusgruppe 1 (Fokusgruppe 1, 2018).  
 
Ligeledes viser nedenstående figur samme informationer omkring respondenterne fra Tårnby 
Gymnasium. Her er de 17 og 18-årige repræsenteret i en lige fordeling.  
 

 
Figur 2.3 - Oversigt over respondenter i fokusgruppe 2 (Fokusgruppe 2, 2018). 
 
Nedenstående figur viser ligesom de 2 ovenstående, fordelingen mellem respondenterne i det 
tredje fokusgruppeinterview. Her er der en lige alders- og kønsfordeling. Motivationen for 
valget af disse 4 respondenter var, at inddrage nogle flere piger i interviewene samt at 
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inddrage respondenter der ikke havde en gymnasial beskæftigelse, modsat 
fokusgruppeinterview nummer 2.  
 

 
 
Figur 2.4 - Oversigt over respondenter i fokusgruppe 3 (Fokusgruppe 3, 2018). 
 

2.5.2.2 Rekrutteringsprocessen 
 
I forhold til planlægningsprocessen af de 3 fokusgruppeinterviews blev de 2 første interviews 
på henholdsvis Kirkebjerg skole og Tårnby Gymnasium relativt hurtigt og nemt sat i stand. Da 
vi efter disse 2 interviews havde respondenter, der repræsenterede alle aldre i segmentet 15-
18 år, var vores umiddelbare overbevisning, at dette datagrundlag var tilstrækkeligt i forhold 
til analysen i afhandlingen. 

  
I forbindelse med analysen kom vi dog frem til, at vi ønskede mere righoldighed i vores data 
fra fokusgruppeinterviewene, da denne data skulle spille en væsentlig rolle i forhold til 
analysen og deraf også i besvarelsen af afhandlingens problemformulering.  
Derfor besluttede vi at rekruttere yderligere respondenter til et tredje fokusgruppeinterview, 
der gerne skulle indeholde flere deltagere, der aldersmæssigt lå i den ældre ende af 
segmentet. Derudover ønskede vi også mere diversitet i forhold til deltagernes baggrunde og 
beskæftigelse, da vi udover folkeskoleelever udelukkende havde interviewet gymnasieelever.  
 
Det lykkedes som nævnt at foretage et sidste fokusgruppeinterview med fire 17-18-årige 
respondenter bosiddende i København, som også have andre beskæftigelser end de 
respondenter vi hidtil havde rekrutteret. Interviewet bidrog også med yderligere information 
og tendenser blandt respondenterne, som supplerede indsigterne fra de foregående 
interviews i analysen.   
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2.5.2.3 Fokusgruppeinterviewenes Forberedelse 
  
Fokusinterviewenes udarbejdelse tog ligesom eliteinterviewene udgangspunkt i Kvale & 
Brinkmanns (2009) 7 interviewfaser. Her identificerede vi forud for interviewene relevante 
temaer samt formål og ønsket udbytte med interviewene. Disse temaer dannede baggrund for 
struktureringen af interviewguiderne samt udformningen af spørgsmål. Alle 3 interviews blev 
foretaget ud fra den samme interviewguide, som dog stadig bar præg af at være 
semistruktureret, således at forskellige synspunkter kunne udforskes, alt efter 
respondenternes svar. Interviewguiden fremgår af bilag 2.2.  
At udarbejde en plan herunder en interviewguide, for afviklingen af et fokusgruppeinterview 
er ifølge Damgaard (2016) centralt, da man her også kan planlægge styringen af interviewet 
samt interviewets struktur (s. 116). Vi besluttede at tage en relativt stram styring af interviewet, 
da vi mest var interesserede i respondenternes forhold og relation til specifikke aspekter ved 
sociale netværkssider og Københavns Kommune. Derfor var vi bevidste om, at vi som 
facilitatorer ville få en relativt aktiv rolle i interviewene i forhold til et mere løst strukturerede 
fokusgruppeinterview.  
Selvom interviewguiden var den samme varierer interviewenes forløb, spørgsmål, temaer og 
eksempler også fra hinanden, da interviewguiden blev designet således, at der var plads til 
afvigelser og til at udforske uforudsete emner, der blev bragt op af respondenterne. Ved både 
interview 1 og 2 blev datasikkerhed omkring Facebook eksempelvis bragt op af én eller flere 
respondenter, som vi derfor valgte at udforske ved at spørge nærmere ind til deres holdninger 
omkring dette.  
 
Ud fra den indsamlede sekundære empiri samt de kvalitative eliteinterviews, havde vi forud for 
interviewene en antagelse om, at respondenterne ikke havde en betragtelig viden om eller 
interesse i det offentlige og kommunen. Dette kunne resultere i, at de ville opleve 
interviewsituationen, der omhandler dette emne som utryg. Derfor strukturerede vi 
interviewguiderne således, at det første tema var sociale netværkssider og deres forhold til 
disse, ud fra en antagelse om, at de ville være mere bekendt og bekvemt med at tale om dette 
emne. På den måde forsøgte vi derfor at skabe et godt afsæt for en åben dialog i interviewene. 
I alle interviewene anvendte vi dog begrebet sociale medier om de sociale netværkssider, da 
dette begreb anvendes i folkemunde i højere grad.  
Efter aftale fandt interview 1 og 2 sted på de pågældende elevers skoler. Ifølge Damgaard 
(2016) er sted et af de aspekter, der bør være med i overvejelserne i forhold til forberedelsen 
af et fokusgruppeinterviews (s. 116). I vores tilfælde mente vi, at det at foretage interviewet et 
sted respondenterne er vant til at være, kunne være med til at gøre en lidt uvant 
interviewsituation mere tryg og komfortabel. Ud fra den betragtning valgte vi at afholde 
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interview 3 i Anne Sofies venindes lejlighed, idet alle de 4 respondenter alle havde en 
forbindelse til hende og havde været i lejligheden før.  
 

2.5.2.4 Fokusgruppeinterviewenes Forløb 
 
I henhold til Kvale & Brinkmanns (2009) anbefalinger lagde vi i alle interviews ud med en 
briefing, hvor vi forklarede hvad interviewet omhandlede samt rammerne for interviewet. 
Ingen respondenterne havde før deltaget i et fokusgruppeinterview, hvorfor vi især lagde vægt 
på at understege interviewformens uformelle og åbne tilgang. Det gjorde vi blandt andet ved 
at understrege, at der ikke var nogle rigtige eller forkerte svar samt, at de kunne byde ind uden 
for eksempel at række hånden op, så længe de ikke afbrød hinanden.   
 
I forhold til fokusgruppeinterview 1 med eleverne fra Kirkebjerg Skole havde vi forud for 
interviewet indgået en aftale med en lærer, som ville “låne” os hendes elever i skoletiden. 
Efterfølgende fandt vi ud af, at vi havde taget for givet, at læreren på forhånd ville informere 
eleverne om det forestående interview, hvilket mindskede graden af frivillig deltagelse. 
Eleverne virkede umiddelbart uforstående overfor, at læreren pludselig bestemte, at de skulle 
deltage i vores interview frem for den dansktime som de sad midt i. Dette gjorde mildest talt 
stemningen en smule akavet i starten, hvor eleverne også var en smule forvirret over 
situationen. Dog virkede respondenterne efter briefingen til gerne at ville deltage i interviewet, 
med undtagelse af én elev (R5) som deltog meget begrænset. 
Interviewet bar præg af en vis grad af generthed hos flere af respondenterne, hvorfor vi måtte 
indtage en endnu mere aktiv rolle som facilitatorer end vi havde regnet med. Vi måtte også 
flere gange aktivt inddrage de mest tilbageholdende respondenter i gruppen, ved at stille mere 
direkte spørgsmål rettet mod dem. Som facilitatorer så vi det derfor, som vores opgave at sikre 
at alle så vidt muligt kom til orde, for at skabe mest muligt data på individniveau (Damgaard, 
2016). 
I forhold til gruppedynamikken i interviewet på Kirkebjerg Skole, var der specielt en 
respondent, nemlig R7, der var forholdsvist dominerende og tydeligvis mere reflekterende og 
indsigtsfuld end de andre respondenter. Derfor kom han ofte først til orde med længere og 
indsigtsfulde svar, hvortil de andre respondenter ofte blot erklærede sig enige med et simpelt 
ja eller nik. R7’s tilstedeværelse og indsigtsfulde svar kan derfor have haft en tilbageholdende 
effekt på de andre respondenter, der måske ikke havde lyst til at erklære sig uenige med R7 
eller sætte spørgsmålstegn ved R7’s ytringer. Dog så vi stadig adskillige eksempler, hvor andre 
respondenters svar var anderledes end R7’s.  
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Modsat respondenterne fra Kirkebjerg Skole, var der i fokusgruppeinterview 2 med 
respondenterne fra Tårnby Gymnasium indgået en aftale med en af respondenterne, som 
havde rekrutteret hans venner. Ifølge Damgaard (2016) er der i fokusgrupper med relativt ens 
eller tætte deltagere ofte en øget følelse af tryghed, hvilket er med til at reducere en evt. 
tilbageholdenhed blandt deltagerne (s. 115).  
Dét faktum at respondenterne var venner gjorde også, at stemningen tydeligt bar præg af en 
højere grad af åbenhed og respondenterne var ikke synderligt tilbageholdende med deres 
ytringer. Heraf bragte respondenterne i højere grad selv pointer og meninger på banen 
omkring de forudbestemte temaer, og derfor var vi som moderatorer ikke nødsaget til at styre 
interviewet i samme grad som på Kirkebjerg Skole.  
 
Det samme gjorde sig gældende i fokusgruppeinterview 3, der som nævnt bestod af 2 
vennepar, der også på forhånd frivilligt havde indvilget i at deltage i interviewet, og vidste 
hvilke emner det ville omhandle. Der var derfor også her en afslappet stemning, hvor alle 
respondenter var gode til at byde ind og supplere hinanden i samtalerne. På trods af at alle 
deltagerne ikke kendte hinanden på forhånd, var der en udpræget god stemning og åbenhed. 
I dette interview valgte vi, som nævnt at rekruttere 4 deltagere, da vi følte, at det havde været 
et passende antal i andet det andet interview. I det første interview var der hele 7 deltagere, 
hvilket gav mindre udfordringer i forhold til at få alle respondenter med i samtalerne. I forhold 
til vores lidt strammere facilitering af interviewene, vurderede vi også at et relativt mindre 
fokusgruppeinterview i forhold til antal deltagere, var lettere at styre i den rigtige retning i 
forhold til dagsorden og emner.   
 
Efterbehandlingen af fokusgruppeinterviewene vil blive uddybet i kapitel 4: Analysestrategi.  
 

2.6 Reliabilitet, Validitet og Generalisering  
 
Dette afsnit vil diskutere metodens analytiske konsekvenser i forhold til styrker og svagheder 
ved de indsamlede data, analysen og konklusionen set i lyset af reliabilitet, validitet og 
generalisering.   
 

2.6.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet vedrører ifølge Kvale & Brinkmann (2009) konsistensen og troværdigheden af 
forskningsresultatet. Her behandles spørgsmålet om hvorvidt resultaterne fra studierne kan 
reproduceres af andre forskere på andre tidspunkter (s. 271-272).  
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Med udgangspunkt i vores socialkonstruktivistiske ståsted, samt kvalitative metoder for 
dataindsamling, kan det være en udfordring at måle reliabilitet, da disse metoder ikke 
umiddelbart understøtter en standardisering af forskningen.  
Ifølge Kvale & Brinkmann (2009) begrænser et stærkt fokus på en øget reliabilitet også 
kvaliteten og udbyttet af et kvalitativt interview, da intervieweren ikke får plads til at 
improvisere undervejs og undersøge opsigtsvækkende perspektiver. Processerne og data fra 
denne afhandlings interviews er derfor bestemt af de sociale kontekster hvori det er udført, 
samt de sociale virkeligheder konstrueret af de medvirkende respondenter (s. 271-272). 

 
Ovenstående kan derfor antageligt have indflydelse på om vores analytiske indsigter kan 
gentages af andre forskere. Vi mener dog, at vi har øget reliabiliteten af forskningen i forhold 
til Generation Z segmentet, da vi i rekrutteringen af respondenter er lykkedes med at have alle 
aldre repræsenteret, begge køn samt en vis diversitet i baggrund og beskæftigelse.  
 

2.6.2 Validitet  
 
Hvor reliabilitet vedrører troværdigheden af forskningsresultatet, behandler validitet 
rigtigheden og sandheden af forskningsresultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Her har vi stillet 
os selv spørgsmålet om, hvorvidt vi faktisk undersøger det vi gerne vil undersøge. Igen mener 
vi, at det er en udfordring, at måle og kvantificere validiteten på vores socialkonstruktivistiske 
og kvalitative undersøgelser, dog findes der visse taktikker til at teste og bekræfte kvalitative 
forskningsresultater, som vi har gjort nytte af.  
Som udgangspunkt mener Kvale & Brinkmann (2009) at kilderne til ugyldighed bør undersøges 
for at klarlægge validiteten og jo flere falsifikationsforsøg kilden har været udsat for, desto 
stærkere en validitet har den (s. 276-277). Disse falsifikationsforsøg og taktikker har vi gjort 
brug af ved at kontrollere repræsentativitet og gentagelse af vores resultater. Mere præcist, 
ved at sikre en så høj grad som muligt af diversitet aldersmæssigt i vores 
fokusgruppeinterviews inden for målgruppen 15-18 årige og afholdelse af 3 forskellige 
fokusgruppeinterview.  
 
Gennem interview af både repræsentanter fra Generation Z segmentet og repræsentanter fra 
henholdsvis Københavns Kommune og Digitaliseringsstyrelsen, mener vi at have afdækket de 
væsentligste led og interessenter i forhold til afhandlingens problemformulering og 
undersøgelsesområde. Baseret på dette argumenterer vi for, at den valgte metode i høj 
bidrager til at svare på problemformuleringen, og at validiteten for forskningsresultaterne 
derfor er fornuftig.  
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2.6.3 Analytisk Generaliserbarhed 
 
Som udgangspunkt relateres generaliserbarhed mest til kvantitative studier, men det kan 
ifølge Halkier (2011) også vurderes ved kvalitative studier i form af analytisk generaliserbarhed, 
hvor der oftest skabes kontekstuelle generaliserbarheder (s. 787). 
 
Vores dataindsamling er først og fremmest geografisk begrænset i relation til vores 
afgrænsning og problemformulering samt vores single-case studie af Københavns Kommune. 
Dette betyder at vores konklusioner som udgangspunkt ikke nødvendigvis er generaliserbare 
udover det geografiske område for Københavns Kommune, hvilket dog også afhænger af hvor 
forskellige Generation Z kan betegnes at være i forskellige geografiske dele af landet. Vi har i 
vores fokusgruppeinterviews enkelte respondenter med fra nabokommuner som Tårnby, 
Ballerup og Gladsaxe, som dog alle ligger inden for Storkøbenhavn. I forhold til vores 
spørgsmål omkring kommunen berører vi dog ingen aspekter, der til vores orientering er 
anderledes mellem disse kommuner.  
Herudover er de 2 køn ikke ligeligt repræsenteret i vores rekruttering af respondenter, hvilke 
til dels skyldes at vi foretrak at rekruttere på baggrund af alder på Kirkebjerg skole, hvor vi 
udelukkende ønskede elever, der var fyldt 15 år. Herudover oplevede vi en række 
vanskeligheder ved rekrutteringen af respondenter grundet uddannelsesinstitutionernes 
travlhed samt en mulig forestående lock-out, hvilket gjorde, at vi ikke selv var herre over 
fordelingen af køn. Denne forholdsvist skæve fordeling har sandsynligvis haft indflydelse på 
respondenternes svar samt udviklingen i samtalernes forløb. Eksempelvis kom vi ind på mere 
drenge-relateret emner som videospil, fodbold og indkaldelse til session, mens vi kan have 
manglet flere pige-relateret emner, som ville være blevet taget op til samtale.  
 
Derudover er generaliserbarheden af vores forskning også begrænset af vores 
socialkonstruktivistiske ståsted og tilgang. Som nævnt mener vi ikke at vores resultater kan ses 
som endegyldige sandheder, der er objektive generaliserbare, da de i høj grad er skabt af de 
sociale kontekster og faktorer omkring vores dataindsamling. Dog kan der argumenteres for, 
at vores forskning stadig kan konkludere analytisk generaliserbare indsigter så længe de 
sociale faktorer tages i betragtning, og resultaterne derfor ikke betegnes som endegyldige 
sandheder. 
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Kapitel 3: Teoretisk Referenceramme  
 
Ud fra vores indsamlede sekundære empiri og de indledende møder, kunne vi identificere en 
række teoriområder, der ville være relevant at medbringe i afhandlingen, med henblik på at 
kunne besvare problemformuleringen. Disse teoriområder omhandler sociale medier, 
målrettet kommunikation, e-government, samt Generation Z. I afhandlingen er der primært 
fokus på underkategorien af sociale medier, nemlig sociale netværkssider. I dette kapitel 
anvendes begrebet sociale medier dog også, da en overvejende andel af den inddragede teori 
ikke skelner mellem sociale medier og sociale netværkssider.  
Valget af disse teoriområder er truffet på baggrund af, at de enten eksplicit eller implicit er en 
væsentlig del af vores problemformulering og dertilhørende undersøgelsesområde. Eksplicit 
fremgår sociale netværkssider og Generation Z samt målrettet kommunikation af 
problemformuleringen. Derudover indgår e-government mere implicit. Dette er dog et 
væsentligt område, i og med at Københavns Kommune er en offentlig myndighed, og ved 
deres anvendelse af websites og digitale platforme til at udbyde services til borgere, er der 
tale om e-government (Vakeel & Panigrahi, 2018). 
 
Nedenstående figur 3.1 illustrerer forholdet mellem problemformuleringens hovedelementer, 
Københavns Kommune, sociale netværkssider og Generation Z, samt de øvrige teoriområder 
der er inddraget.  

 
Figur 3.1 - Analysens elementer & formål  
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Figuren illustrerer det som afhandlingen søger at finde frem til, nemlig hvilke muligheder og 
begrænsninger Københavns Kommune har for at integrere Generation Z på offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger gennem målrettet kommunikation på sociale netværkssider. 
 

3.1 Målrettet Kommunikation på Sociale Medier  
 
Det kommende teoriafsnit definerer først sociale medier og dernæst målrettet kommunikation. 
Til sidst sættes disse 2 delafsnit sammen, hvor sammenhængen mellem målrettet 
kommunikation og sociale medier vil blive defineret.  
 

3.1.1 Definition af Sociale Medier  
 
På trods af at begrebet sociale medier ikke anvendes i afhandlingen, men er begrænset til at 
omhandle underkategorien sociale netværkssider, er en definition af sociale medier dog 
relevant. Dette skyldes at udviklingen af sociale medier, web 2.0 og user generated content 
og dets muligheder danner grobund for selv samme på sociale netværkssider. Derudover 
forholder en del af den indsamlede teori sig overordnet til sociale medier, hvorfor det er 
væsentligt at sikre en forståelse af dette fænomen overordnet set.  
 
Sociale mediers popularitet er primært sket som følge af en stærkt voksende tilgængelighed 
af internetadgang på et globalt såvel som lokalt plan. I 2004 blev begrebet Web 2.0 for første 
gang anvendt til at beskrive en ny måde, hvorpå software blev udviklet og slutbrugere 
anvendte World Wide Web. Begrebet dækker over en online platform, hvor indhold og 
applikationer ikke længere er produceret og publiceret af platformens ejer som ved Web 1.0, 
men derimod kontinuerligt bliver modificeret af alle brugere (Kaplan & Haenlein, 2010).  
Web 2.0 dækker ikke over en specifik opdatering af World Wide Web, men beskriver en 
teknologisk og ideologisk digital udvikling, der har dannet grundlag for udviklingen af sociale 
medie platforme som MySpace og Facebook (Kaplan & Haenlein, 2010). Ifølge Cornelissen 
(2014) danner Web 2.0 grundlag for helt nye muligheder og udfordringer for organisationer i 
forhold til at engagere stakeholders, da det kan siges at demokratisere produktionen af 
webbaseret content: en tendens der danner baggrund for begrebet user generated content 
(s. 257-258).  
 
Hvor Web 2.0 kan anses for at danne baggrund for udviklingen og etableringen af sociale 
medie platforme, kan user generated content (UGC) anses for summen af måderne brugere 
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kan anvende disse platforme. UGC bliver ifølge Kaplan & Haenlein (2010) beskrevet som 
følgende:  
 
“The term, which achieved broad popularity in 2005, is usually applied to describe the various 
forms of media content that are publicly available and created by end-users” (s. 61).  
 
Ydermere, bliver UGC karakteriseret ved at indhold bliver publiceret på offentligt tilgængelige 
websites eller sociale netværkssider. Samtidig skal indhold produceres uden for professionelle 
sammenhænge og have en vis karakter af kreativitet (Kaplan & Haenlein, 2010). 
 

3.1.1.1 Sociale Netværkssider 
 
Der findes en række kategorier indenfor genren af sociale medier. På baggrund af 
afhandlingens afgrænsninger har vi fokus på kategorien social networking sites/sociale 
netværkssider, hvor Facebook, Instagram og Snapchat indgår. Dette afsnit har til formål at 
belyse sociale netværkssiders karakteristika og væsentlige affordances for brugere, idet dette 
betegnes som en væsentlig del af denne afhandling.  
 
Kaplan & Haenlein (2010) inddeler sociale medier efter 2 karakteristika der læner sig op ad 
forskning indenfor henholdsvis medie research og sociale processer. Kategorierne er mere 
specifikt udformet efter graden af social presence/media richness og self-presentation/self-
disclosure. Nedenstående figur illustrerer de sociale netværkssiders placering i Kaplan & 
Haenleins (2010) kategorisering af sociale medier:  

 
Figur 3.2 - Kategorisering af sociale medier (Kaplan & Haenlein, 2010: s. 62).  



Side 43 af 120 
 

Graden af social presence er afhængig af hvor meget akustisk, visuel og fysisk kontakt et 
socialt medie tillader. Media richness relaterer sig til mængden af den information, der 
formidles over et givent tidsinterval (Kaplan & Haenlein, 2010).  
Rige medier adskiller sig fra fattige medier ved at udbyde en mulighed for hyppige 
opdateringer samt muligheden for tovejskommunikation i real time (Cornelissen, 2014). 
Sociale netværkssider er som medier relativt rige, idet brugere kan uploade billeder, videoer, 
links til andre sider, blogs og lydfiler. Dog er der ingen mulighed for face-to-face interaktion, 
hvilket gør at de som kategori bliver placeret i midten i forhold til media richness og social 
presence (Cornelissen, 2014). 
 
I forhold til den sociale dimension og begrebet self-presentation, argumenterer Kaplan & 
Haenlein (2010) for, at mennesker i enhver social interaktion, vil have et behov for at influere 
og kontrollere det image, der dannes af andre mennesker om dem. Self-presentation bliver 
opnået gennem self-disclosure, der defineres som en enten bevidst eller ubevidst udstilling af 
personlig information såsom følelser, tanker, likes og dislikes (s. 62).  
Sociale medier er dybt afhængige af, at brugere udstiller personlig information og gennem 
UGC bygger sociale relationer mellem hinanden (Cornelissen, 2014). Graden af den sociale 
dimension afhænger af mediedimensionen, der skaber rammerne og konteksten for den self-
disclosure, der er krævet samt hvor meget self-presentation der tillades eller er muligt. Blandt 
andet sociale netværkssiders righed medfører, at de kategoriseres, som at have en høj grad af 
self-presentation og self-disclosure, idet de tillader brugere at fremvise relativt meget 
personlig information (Cornelissen, 2014).  
 
Ifølge teorien omhandlende communities er der dog forskellige grader af participation, hvilket 
også kan relateres til online communities, såsom sociale netværkssider.  
Seo (2013) beskriver således 3 typer af participants: observers, collaborators og contributors. 
Her defineres observers, som de registrerede medlemmer som observerer andre medlemmers 
UGC, men som ikke producerer deres eget. Collaborators er de medlemmer der deltager i kraft 
af en interaktion med andre medlemmer. De laver således ikke deres egne posts, men 
producerer dog alligevel user generated content ved for eksempel at kommentere andres 
posts. Contributors er de medlemmer, som laver mest user generated content i form af egne 
posts og kommentarer til andre medlemmers posts og kommentarer (s. 342).  
 
I forhold til sociale medier generelt, menes der at være en væsentlig større andel af observers 
i forhold til collaborators og contributors. Little (2015) præsenterer 90-9-1 reglen, der refererer 
til procentdelen af de forskellige typer af participants. Her identificeres 90 % af brugere på 
sociale medier til at være observers, 9 % som collaborators og 1 % som contributors. Little 
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(2015) tager dog ikke højde for at dette kan variere alt efter hvilket sociale medie der er tale 
om og antager at 90-9-1 regel er gældende for sociale medier generelt, hvilket kan diskuteres 
hvorvidt det kan generaliseres i så høj en grad. Dog har Little (2015) en væsentlig pointe i, at 
selvom observers ikke er tydelige medlemmer, så bør organisationer ikke ignorere deres 
tilstedeværelse.  
 

3.1.2 Definition af Målrettet Kommunikation  
 
Som tidligere nævnt, er målrettet kommunikation inddraget på baggrund af Advices 
anbefalinger for skræddersyet og relevant indhold på sociale netværkssider målrettet 
Generation Z, for at sikre digital integrering på de offentlige digitale selvbetjeningsplatforme. 
Derfor betegner vi målrettet kommunikation, som et væsentligt teoriområde at belyse.  
 
Der findes adskillige teoretiske definitioner på målrettet kommunikation, idet at der kan 
argumenteres for at al kommunikation på sin vis er målrettet. Vi anvender begrebet målrettet 
kommunikation synonymt med strategisk kommunikation og brugerorienteret kommunikation, 
der ifølge Sepstrup (2010) defineres som:  
 
“Planlagt kommunikation til en afgrænset modtagergruppe i en bestemt periode med en helhed 
af kommunikationsprodukter og med et bestemt formål” (s. 137).   
 
Ifølge kommunikationsteoretikerne Sepstup & Fruensgaard (2010) er helheden af 
kommunikationsprodukterne, som består af sammensmeltningen mellem budskabet og 
mediet der anvendes, essentiel for vellykket målrettet kommunikation. Derved skal 
kommunikationsproduktet tilpasses til en afgrænset modtagergruppe, således at 
kommunikationsprocessen, som starter i det øjeblik hvor kommunikationsproduktet og 
modtageren mødes, bliver som ønsket.  
Kaplan & Haenlein (2010) understreger også vigtigheden af at vælge med omhu, og at valget 
af medie bør baseres på hvilket budskab man vil kommunikere samt, hvilken målgruppe man 
som organisation stræber efter at ramme. De problematiserer derudover en tendens, hvor 
virksomheder vælger medie efter popularitet, idet at det ikke nødvendigvis er disse medier, 
som sammen med budskabet kan skabe det mest effektive kommunikationsprodukt (s. 65). 
 
I forhold til denne afhandling, er sammensætningen af kommunikationsproduktet væsentligt, 
idet vi søger at afdække hvorvidt henholdsvis Facebook, Instagram og Snapchat, kan give 
muligheder for at integrere Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Med 
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målgruppen Generation Z i mente, agter vi at belyse de forskellige mediers muligheder i 
forhold til problemformuleringen.  
I relation til budskabet, som er en væsentlig del af kommunikationsproduktet, forholder vi os 
til udformningen af dette i en begrænset forstand, på baggrund af at SoMe indholdet bliver 
produceret af kommunens 7 forvaltninger. Med dette i betragtning, forholder afhandlingen sig 
overvejende til samspillet mellem afsender, modtager, budskab og medie.    
 

3.1.2.1 Kommunikationsformens Betydning  
 
I forlængelse af ovenstående, læner udformningen af kommunikationsproduktet sig op ad 
valget af kommunikationsform. Kommunikationsformen danner ramme for hvilke muligheder 
og begrænsninger, der vil være i forbindelse med valg af henholdsvis medie og budskab. 
Sepstrup & Fruensgaard (2010) karakteriserer 2 grundlæggende kommunikationsformer: 
massekommunikation og interpersonel kommunikation.   
Massekommunikation defineres som: “Opbevaring og transport af information til flere 
modtagere samtidig” (s. 84). Dog er der med massekommunikation mulighed for at 
segmentere modtagere i delmålgrupper gennem valget af medie, herunder segmenteret 
massekommunikation. Interpersonel kommunikation defineres som: “Individuel personlig 
kommunikation med samtidig eller let mulighed for feedback” (s. 84).  
Interpersonel kommunikation kan i praksis både være ansigt-til-ansigt (tale, krop) og person-
til-person kommunikation (telefon, sms, e-mail etc).   
 
I takt med de digitale mediers fremdrift, har grænsefladen mellem interpersonel og 
massekommunikation rykket sig (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Cornelissen (2000) uddyber, 
at der har været et paradigmeskift, der leder væk fra den traditionelle model for corporate 
communication, hvilket dermed understreger vigtigheden for modtagerens perspektiv.  
I et historisk perspektiv er massekommunikation og massemedier blevet betragtet som 
magtfulde, idet massen som modtagergruppe er blevet betragtet som forsvarsløse over for 
afsenderens monopol på distribution af budskaber og informationer (Merkelsen, 2010).  
Cornelissen (2000) sår tvivl om den traditionelle såkaldte inside-out model, der antager et 
lineært forhold i kommunikationsprocessen mellem organisation og modtagere. Nye medier 
har gjort interaktion og dialog mellem virksomhed og modtagere mulig, og dermed er magten 
over kontakt og indhold skiftet over på stakeholdernes side (s. 119-121).  
Han argumenterer yderligere, at hvis organisationer vil følge med det nye medielandskab, der 
i højere grad består af interaktive medier, er det vigtigt at have et brugerorienteret perspektiv 
og målrette sin kommunikation efter dette (s. 122-123).  
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Der har altså ifølge dette paradigmeskift, samt de digitale mediers udvikling, været et skift der 
leder væk fra massekommunikation, idet at der er rettet en opmærksomhed mod at 
modtageres præferencer gør, at ikke alle budskaber har lige stor succes (Merkelsen, 2010).  
 
Siden midten af 1990’erne er sammenspillet mellem massekommunikation og interpersonel 
kommunikation blevet omsat til netværkskommunikation, der defineres således af Sepstrup & 
Fruensgaard (2010):  
 
“[Netværkskommunikation] er stimulering, påvirkning og udnyttelse af en målgruppes 
interpersonelle kommunikation. Der er tale om netværkskommunikation, hvis interpersonel 
kommunikation indgår som kanal i en kampagne, eller det indgår i kampagnen at generere og 
stimulere interpersonel kommunikation om kampagnens emne i målgruppens sociale netværk” 
(s. 27). 
 
Netværkskommunikation er således en kommunikationsform, der kombinerer en-til-mange 
kommunikationen fra massekommunikationen samt har en grad af den interpersonelle 
kommunikationsform i form af at modtagerne kan give feedback på budskabet (Sepstrup & 
Fruensgaard, 2010).  
 

3.1.2.2 Kommunikationsprocessens Faser 
 
I relation til samspillet mellem afsender, modtager, budskab og medie, er det her relevant at 
sætte disse i forhold til kommunikationsprocessen, idet disse udgør de væsentlige elementer 
i processen. En af de mest dominerende modeller inden for kommunikationsprocesser er AIDA-
modellen, som er en effekthierarki-model, der ofte anvendes i forbindelse med udviklingen af 
målrettet kommunikation (Andersen et al., 2002). AIDA-modellen er udviklet i tilknytning til 
emner som modtagere ikke som udgangspunkt er engagerede i, og hvortil beslutninger ikke 
forbindes med en større økonomisk, psykologisk eller social risiko (Sepstrup & Fruensgaard, 
2010).  

 
Ifølge Andersen et al. (2002) arbejder effekthierarkiet i AIDA-modellen ud fra præmissen om, 
at for at nå til næste fase af hierarkiet, forudsætter det at man har nået den forudgående. De 4 
faser i AIDA-modellen, er alle faser som modtagerne gennemgår i en succesfuld 
kommunikationsproces. Det er dog ikke nødvendigvis alle modtagere af budskabet der 
gennemgår hele kommunikationsprocessen, og derfor sker der en reduktion i antallet af 
modtagere, som fortsætter til næste stadie (s. 482-486).  
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AIDA-modellen  er illustreret i nedenstående figur:  
 

 
Figur 3.3 - AIDA-modellen (Kotler et al., 2012: s. 781). 
 
Attention er det første stadie, hvor opmærksomhed og kendskab i henhold til budskabet bliver 
skabt. I denne fase opstår der muligvis en problemerkendelse og yderligere 
informationssøgning omkring budskabets indhold. Givet at attention-fasen har været 
succesfuld, fortsætter modtageren til interest-fasen der er af en mere affektiv karakter, i 
forhold til første fase der er langt mere kognitiv. I den forstand spiller modtagerens personlige 
holdninger, præferencer og vurdering af alternativer en rolle. Givet succes i denne fase 
fortsætter modtageren til desire-fasen, hvor et ønske om at erhverve sig produktet eller 
servicen opstår. Hvis modtageren efter dette fortsætter til action-fasen, vil der blive foretaget 
en konkret handling, som typisk er i form af et køb af et produkt eller service (Andersen et al., 
2002).  
 
AIDA-modellen omhandler, som tidligere nævnt en kommunikationsproces med lav-
involvering fra modtagerens side.  Modellen derfor som anvendelig i denne afhandling, idet 
der ikke er en overvejende økonomisk, social eller psykologisk risiko i forbindelse med at 
anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. AIDA-modellen anvendes her med 
henblik på at identificere de udfordringer, der er i nuværende kommunikationsprocesser 
mellem Københavns Kommune og Generation Z på sociale netværkssider, og hvordan disse 
kan optimeres. 
I forhold til afhandlingens afgrænsning af den indledende del af brugerrejsen, hvor vi primært 
har fokus på interesseskabelsen og fasen heraf, er især de 2 første faser af 
kommunikationsprocessen relevant.  
 

3.1.3 Sociale Medier i et Kommunikationsperspektiv 
 
I relation til udviklingen af netværkskommunikation har især sociale mediers platforme dannet 
ramme for netværkskommunikation som kommunikationsform. Som tidligere nævnt danner 
etableringen og udviklingen af sociale medier og dertilhørende algoritmer konstant nye 
muligheder og udfordringer for målrettet kommunikation.  
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Ifølge Kaplan & Haenlen (2010) har de sociale mediers indtog og stigende popularitet givet 
organisationer flere muligheder for at interagere med deres forbrugere gennem digital 
kommunikation og samtaler end ved traditionelle kanaler (s. 67). Platformene på de sociale 
medier giver dermed virksomheder mulighed for at kommunikere deres budskaber med 
forholdsvist lave omkostninger (Kaplan & Haenlein, 2010) gennem digitalt content og derved 
skabe en digital interaktion direkte med deres forbrugere (Cornelissen, 2014).  
 
Grunig & Hunts 4 modeller for public relations fra 1984, understreger vigtigheden af at 
interagere med sine stakeholders, ved at identificere symmetrisk tovejskommunikation som 
best practise. De første 2 modeller omhandler symmetrisk og asymmetrisk 
envejskommunikation (Merkelsen, 2010). Gennem traditionelle massemedier som aviser, TV 
og radio har afsendere i adskillige årtier primært kommunikeret via envejskommunikation, hvor 
kommunikationsprocessen antager et lineært forhold mellem afsender og modtager. Foruden 
envejskommunikation, har de traditionelle mediers kommunikationsform primært været 
massekommunikation, med varierede muligheder for segmentering (Sepstrup & Fruensgaard, 
2010).  
I de sidste 2 modeller bliver feedback introduceret og skaber derfor tovejskommunikation, 
med henholdsvist et symmetrisk og asymmetrisk forhold mellem modtager og afsender. Ved 
asymmetrisk tovejskommunikation har modtageren mulighed for at give feedback på 
budskabet, dog foregår kommunikationsprocessen på afsenderens præmisser. Dette skyldes 
at det er afsenderen, der har adgang til informationen og udvælger budskabet, der skal 
distribueres.  
Her åbner symmetrisk tovejskommunikation op for muligheden for at virksomheder også kan 
blive modtager af et givent budskab, og skaber derved et mere balanceret forhold mellem 
virksomhed og forbruger (Merkelsen, 2010). Tovejskommunikation kan relateres til 
kommunikationsformerne, interpersonel og netværkskommunikation, da begge involverer 
muligheden for feedback fra modtager til afsender.  
 
De sociale netværkssider har som tidligere nævnt, givet virksomheder mulighed for at 
interagere direkte med forbrugere, idet at platformene giver mulighed for både asymmetrisk 
og symmetrisk tovejskommunikation. Dette skyldes at brugere kan kommentere, like og dele 
virksomheders opslag, samt endda slå et opslag op på virksomhedens væg eller tagge 
virksomheder i eget opslag.  
Mulighederne for tovejskommunikation giver således organisationer mulighed for at skabe et 
mere humant image ved at konversere med brugerne. Ved at kommunikere med brugere i 
øjenhøjde, opnår man som organisation, det som Cornelissen (2014) beskriver som en 
konversationsstemme (conversational voice), der defineres som en modtagerens perception 
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af en engagerende og naturlig kommunikationsstil (s. 267). Dér hvor modtagere oplever 
organisationer have en konversationsstemme og et humant image, er der et stærkt grundlag 
for at skabe positive følelser, et favorabelt image og stærke stakeholderrelationer (Cornelissen, 
2014).  
 
Ud fra dette afsnit, kan det konkluderes at tovejskommunikation og netværkskommunikation 
kan betegnes som best practice grundet de ovenstående muligheder, hvilket er en overvejelse 
som tages i betragtning analysen igennem.  
 

3.1.4 Teoriens Anvendelse i Afhandlingen 
 
I denne afhandling er samspillet mellem målrettet kommunikation og sociale medier et 
bærende element i forhold til at besvare problemformuleringen. Ud fra dette afsnits 
gennemgåede teori, er især samspillet mellem kommunikationsproduktet, afsender og 
modtager relevant for besvarelsen af problemformuleringen. Nedenstående figur illustrerer 
dette samspil i forhold til afhandlingens konkrete problemformulering: 

 
 
Figur 3.4 - samspillet mellem afsender, modtager & kommunikationsprodukt.  
 
Udover at denne teori inddrages i analysen, er det også udgangspunktet for analysens 
opbygning, idet relationen mellem modtagerne og afsendere analyseres særskilt. Derudover 
analyseres også henholdsvis afsenders og modtagers relation til kommunikationsproduktet 
overordnet set. Dette vil blive uddybet i kapitel 4: analysestrategi.  
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Taget vores socialkonstruktivistiske perspektiv i betragtning, har disse omtalte modeller og 
deres anbefalinger dog en relativ svaghed idet at de er mere eller mindre generaliserende i 
forhold til, hvad der skaber succesfuld målrettet kommunikation og et succesfuldt 
kommunikationsprodukt. 
 
Ifølge Hutchby (2001) er der et komplekst forhold mellem teknologier og de sociale og 
interaktionelle omstændigheder, hvori de eksisterer og giver mening (s. 442). På baggrund af 
dette argumenterer Hutchby (2001) for at forskellige teknologiske artefakter har forskellige 
affordances, der begrænser den måde de kan generaliseres på. Hutchby definerer affordances 
således: “The possibilities that they offer for action”.  
Opfattelsen af en teknologis affordances kan variere mellem brugere alt afhængig af den 
sociale kontekst disse opfattelser bliver skabt i. På baggrund af dette, opfatter vi ikke 
ovenstående teoretiske afsnit som en endegyldig sandhed. 
På trods af denne kritik, mener vi stadig at den valgte teori tilfører vores afhandling værdi, idet 
den kan fremhæve relevante forskeres resultater og anbefalinger til best practise, der afspejler 
væsentlige tendenser i forhold til vores problemfelt. Dog har vi Hutchbys (2001) pointer i 
mente afhandlingen igennem. Vores valg af videnskabsteoretisk ståsted, samt kvalitative 
dataindsamling, mener vi også afspejler en erkendelse af, at forholdet mellem brugere og 
teknologier er af subjektiv karakter, hvilket ikke leder os frem til en endegyldig sandhed.  
 

3.2 E-Government via Sociale Medier  
 

3.2.1 Definition af E-government 
 
E-government (electronic government) fokuserer på hvordan offentlige myndigheder 
anvender websites og digitale platforme til at udbyde offentlige services til borgere i et 
samfund (Vakeel & Panigrahi, 2018). I den forstand, kan Københavns Kommunes 
tilstedeværelse på sociale netværkssider betegnes som e-government, hvorfor det derfor er 
væsentligt at belyse teoretikeres holdninger indenfor dette felt til samspillet mellem e-
government og sociale netværkssider.   
 
E-government åbner også op for muligheder gennem e-participation ved at give borgere 
mulighed for deltagelse i beslutningsprocesser og en høj grad af tovejskommunikation. 
Gennem e-government søger offentlige myndigheder at etablere direkte kommunikation, 
udveksling af information og udbyde offentlige services til de dertilhørende borgere (Vakeel & 
Panigrahi, 2018).  
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3.2.2 Sociale Mediers Muligheder og Begrænsninger for E-government  
 
Som tidligere nævnt, har sociale mediers stigende popularitet påvirket de muligheder som 
organisationer har for at interagere med deres målgruppe på disse platforme. Denne tendens 
kan også ses ved e-government, hvor lokale offentlige myndigheder i stigende grad forsøger 
at etablere sig på sociale medier, hvor borgerne i en stor grad befinder sig i dag (Vakeel & 
Panigrahi, 2018). På disse medier forsøger de offentlige myndigheder at fremme transparens, 
engagere borgere og udvikle offentlige services (Oliveira & Welch, 2013). 
 
Det er dog diskuteret om hvorvidt sociale medier kan anvendes som et effektivt værktøj i 
forhold til at anvende og udvikle e-government. Ifølge Vakeel & Panigrahi (2018) har sociale 
medier redefineret den måde internetbrugere kommunikerer med hinanden på, og sociale 
medier kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at forbinde offentlige myndigheder og 
borgere. Som resultat af en empirisk analyse, bekræfter de at brugen af sociale medier har en 
positiv indflydelse på graden af e-participation samt udviklingen af e-government (s. 12-13).  
I forhold til de muligheder som sociale medier faciliterer for e-government, nævner Vakeel & 
Panigrahi (2018) blandt andet muligheden for øget demokrati og medbestemmelse grundet 
muligheden for e-participation. E-participation refererer helt konkret til et initiativ, der bliver 
taget af de offentlige myndigheder om at involvere borgere i mere eller mindre politiske 
beslutningsprocesser. Udover muligheden for e-participation, nævnes de lave omkostninger, 
muligheden for at nå en heterogen målgruppe hurtigt samt udveksling af idéer og 
vidensgenerering, som klare fordele ved brugen af sociale medier i et e-government 
perspektiv (s. 1-2).  
Oliviera & Welch (2013) er generelt set enige i at sociale medier kan have positiv indflydelse på 
e-government, men understreger vigtigheden af at offentlige myndigheder skal udvikle klare 
strategier, der forbinder medierne og formålet, da en tilstedeværelse på disse medier ikke 
nødvendigvis alene leder til borgeres brug af denne (s. 403).   
 
Ud fra en empirisk analyse afviser Wirtz & Kurtz (2016) at integrationen af sociale medier 
forstærker borgernes intentioner om at anvende e-government platforme. På trods af dette 
resultat, anbefaler de dog offentlige myndigheder at vedligeholde deres integration af sociale 
medier i e-government, idet myndighederne så vil være mere forberedte på fremtidige 
varierende krav fra borgere der kan risikere at pege i den retning (s.  367).  
 
Ud fra den gennemgåede teori omkring e-government på sociale medier, er der altså tvivl eller 
uenighed omkring sociale mediers muligheder indenfor e-government.  
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Oliviera & Welch (2013) begrænser da også sociale mediers muligheder, ved at identificere 4 
områder hvor sociale medier kan anvendes for at øge borgeres engagement i e-government; 
spredning af information, feedback på servicekvalitet, e-participation og internt 
arbejdssamarbejde (s. 398).  
 

3.2.3 Magtforholdets Betydning for E-government  
 
På trods af den stigende tendens inden for anvendelse af e-government på sociale medier, 
mener Vakeel & Panigrahi (2018) at medierne i praksis ofte anvendes til de offentlige 
myndigheders spredning af information til borgere og, at de i høj grad består af 
envejskommunikation. Ydermere, argumenterer de for, at dette skyldes et kulturelt forhold 
som magtdistance og at en høj grad af magtdistance har en negativ indflydelse på e-
participation og udviklingen af e-government (s. 12).   
 
Magtdistance (power distance) er ifølge kulturteoretikeren Hofstede en væsentlig kulturel 
dimension, der beskæftiger sig med det faktum, at alle individer i et samfund ikke er lige. 
Hofstede definerer dimensionen magtdistance således: 
 
“The extent to which the less powerful members of institutions and organisations within a 
country expect and accept that power is distributed unequally” (Hofstede Insights, 2018). 
  
Hofstede (2018) afgrænser således magtdistance til at være gældende inden for 
organisatoriske rammer, hvor vi i afhandlingen anvender begrebet om den magtdistance der 
er gældende mellem de 2 væsentlige parter, nemlig Københavns Kommune og Generation Z.  
 
Danmark karakteriseres til at være et land med en meget lav grad af magtdistance i 
sammenligning med andre lande, hvilket skyldes at danskere i høj grad går ind for og efterlever 
uafhængighed, lige rettigheder og tilgængelige højerestående autoriteter (Hofstede Insights, 
2018).  
I lande med lav magtdistance, er det også mere sandsynligt at offentlige myndigheder og 
borgere fungerer som co-creators og anser hinanden som jævnbyrdige stakeholdere (Vakeel 
& Panagrahi, 2018). Vakeel & Panagrahi (2018) argumenterer også for at e-participation, hvor 
borgere er involverede i enhver fase i formulering af politik og idégenerering, vil mindske 
graden af opfattet magtdistance og vil dernæst lede til anvendelse og udvikling af e-
government (s. 12-13).  
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3.2.4 Teoriens Anvendelse i Afhandlingen 
 
Ovenstående definition af e-government, og sociale mediers muligheder og begrænsninger 
for dette, anvendes i afhandlingen for at sætte Københavns Kommunes muligheder og 
begrænsninger på sociale netværkssider i et teoretisk perspektiv. Ovenstående teoretiske 
empiri, som primært består af forskningsartikler, har dog visse svagheder. Teoriområdet inden 
for e-government tenderer således til at være forholdsvis generelt, hvilket helt konkret betyder 
for denne afhandling, at den indsamlede e-government teori ikke tager forbehold for hverken 
Danmark eller Generation Z som fokusområde, med Hofstede som undtagelse. Derudover 
forholder den sig også til sociale medier generelt set og ikke til sociale netværkssider. Til 
gengæld kan teorien bidrage til at definere nogle tendenser eller hypoteser omkring 
anvendelsen af e-government på sociale medier, som vi sætter op mod vores indsamlede 
kvalitative empiri.  
 

3.3 Generation Z  
 
Dette afsnit har til formål at tegne et billede af Generation Z og karakteristika for at opnå en 
forståelse af, hvordan de forholder sig til og anvender sociale medier, idet det er en væsentlig 
del i forhold til afhandlingens problemformulering.   
 

3.3.1 Definition af Generation Z  
 
Ifølge Kotler et al. (2012) defineres en generation som:  
 
“Groups of individuals who are born during the same time period and travel through life 
together. The defining moments they experience as they become adults can stay with them for 
a lifetime and influence their values, preferences and buying behaviour” (s. 178-179). 
 
I forhold til afgrænsningen af tidsperioden, hvori Generation Z er født, er der adskillige bud, 
men et generelt fællestræk er at Generation Z spænder mellem personer født i start-midt 
90’erne til midt-slut 00’erne.  
Kotler et al. (2012) mener at Generation Z er født mellem 1991-2012 (s. 180), hvortil en rapport 
fra konsulenthuset Ernst & Young (2015) mener at fødselsåret er fra 1997 og frem.  
På trods af denne uenighed, er der en bred enighed om fællestræk som at Generation Z udviser 
høj grad af teknologisk ekspertise og anvendelse af kommunikation gennem digitale medier 
(Dasai & Lele, 2017).  
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Denne afhandlings fokus er afgrænset således til, at fokusere på de i skrivende stund 15-18 
årige unge med fødselsår fra ca. 2000-2003. På trods af Generation Z’s udefinerbare 
afgrænsning med hensyn til fødselsår, holder vores afgrænsede fokus på 15-18 årige unge sig 
sikkert inden for Generation Z. 
 
Generation Z adskiller sig fra forrige generationer ved at være den første generation, der er 
født og opvokset i en udelukkende digital verden. De har derfor et meget unikt forhold til 
moderne teknologi, fordi at de ikke nødvendigvis kan huske en verden uden internet og sociale 
medier (Euromonitor, 2011).  
Ifølge forskerne Desai & Lele (2017) har de digitale muligheder i høj grad formet Generation Z’s 
adfærd og sociale relationer. De er især kendetegnet ved at være konstant connected med 
venner, familie og bekendte.  
Underholdning og socialt samvær er det primære formål for internetforbrug hos danske unge, 
og 100 % af alle unge mellem 15 og 18 år i Danmark har været online inden for de seneste 3 
måneder, mens 98 % er online hver dag eller næsten hver dag (Danmarks Statistik, 2016). 
 
Ifølge en rapport fra Euromonitor (2011) er Generation Z kendetegnet som værende 
utålmodige, hvilket i høj grad skyldes digitale muligheder og alternativer. De er vant til konstant 
adgang til højhastighedsinternet, hvor svaret på alle spørgsmål kun er en Google-søgning væk.  
Ved at være vokset op i et så dynamisk samfund, sætter de langt større pris på hastighed end 
på præcision. Specielt dette træk ved Generation Z er en udfordring for virksomheder og 
organisationer, da de skal målrette og individualisere kommunikation og marketing for at få 
Generation Z’s opmærksomhed. I tråd med dette skriver Daniel Ord Rasmussen, Senior Digital 
Strategist hos LEGO, i en artikel, at på grund af Generation Z’s ønske om individualisering, er 
de svære at placere i en kategori. Dette skyldes, at de gerne vil være en del af fællesskabet 
men samtidig ikke ønsker at blive sat i bås (Rasmussen, 2016).   
 

3.3.2 Generation Z og Sociale Medier  
 
Ifølge både Euromonitor (2011) og Ernst & Young (2015) er der en signifikant andel af 
Generation Z, der foretrækker at socialisere online i forhold til i den virkelige verden. Ifølge 
deres research bliver det begrundet med, at det for Generation Z segmentet er nemmere eller 
mere bekvemt at chatte online, hvilket kan medføre mangelfulde sociale kompetencer. Ifølge 
PrakashYadav & Rai, (2017) er det for Generation Z så naturligt at socialisere digitalt, at de kan 
udvikle stærke virtuelle relationer, og den digitale socialisering anses som en naturlig del af 
deres omgivelser og livsverden.   
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Som tidligere nævnt, fremgår det af en rapport fra Danmarks Statistik (2016) at underholdning 
og socialt samvær er det primære formål for danske unges internetforbrug. På sociale medier 
vil de være i konstant kontakt med venner, skabe nye relationer, tilslutte sig grupper og spille 
sociale spil (Euromonitor, 2011).  
 
Brugen af sociale medier er meget udbredte blandt Generation Z, og ifølge Danmarks Statistik 
(2016) var 97 % af alle unge i Danmark mellem 15 og 18 år på sociale medier i 2016. Heriblandt 
er Facebook, Snapchat og Instagram de mest udbredte og hyppigst anvendte, da 3 ud af 4 i 
aldersgruppes har en profil på alle 3 sociale medier. Ifølge Desai & Lele (2017) kan Generation 
Z skifte mellem op til 5 skærme dagligt, for at tilgå digitale medier via laptops, tablets, 
smartphones og andre gadgets. Givet Generations Z’s massive tilstedeværelse på sociale 
medier, er disse oplagte medier til distribution af digital kommunikation og marketing for at nå 
dette segment.  
    
Nedenstående figur 3.5, viser en oversigt over danske 15-18 åriges brug af sociale medier samt 
hyppigheden af brug:  
 

 
Figur 3.5 - Brug af sociale medier blandt 15-18 årige, (Danmarks Statistik, 2016) 
 
Euromonitor (2011) påpeger at der er en tendens blandt Generation Z til at være digitalt åbne, 
i den forstand at de i lavere grad aktiverer privatindstillinger på deres sociale medie profiler. 
På trods af advarsler fra voksne, lægger de ikke synderlig meget vægt på privatliv på sociale 
medier.  
Dette kan i værste tilfælde have alvorlige konsekvenser såsom cyberstalking, identitetstyveri, 
cybermobning etc. (PrakashYadav & Rai, 2017). 
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Sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat er til gratis afbenyttelse for brugere, 
men tilbyder annoncering på platformen, som organisationer kan anvende for dermed at 
ramme en meget specifik målgruppe. Generation Z er i den forbindelse uvillige til at betale for 
digitale medier og indhold, og tolerer hellere at blive eksponeret for annoncer og udgive deres 
personlige data, for dermed at opnå fri adgang til sociale medier, streamingtjenester og 
lignende (Euromonitor, 2011).   
 

3.3.3 Teoriens Anvendelse i Afhandlingen 
 
Ovenstående definition af Generation Z og deres forhold til sociale medier, anvendes i 
afhandlingen til at opnå en forståelse for Generation Z og deres livsverden, som sættes i 
forhold til vores indsamlede kvalitative empiri fra fokusgruppeinterviewene.  
De anvendte rapporter og forskningsartikler i ovenstående afsnit, har dog visse begrænsninger 
da ingen af disse indeholder afsnit omkring Generation Z i relation til e-government, men 
nærmere beskæftiger sig med Generation Z i et forbrugerperspektiv. Endnu en svaghed er at 
Danmark ikke indgår som geografisk undersøgelsesområde i disse, med undtagelse af 
Danmarks Statistik, men behandler Generation Z på et mere globalt plan.   
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Kapitel 4: Analysestrategi  
 
Dette kapitel har til formål at redegøre for analysens opbygning, anvendelse og samspillet 
mellem teori samt sekundær og primær empiri.  
 
Som tidligere nævnt, ønskede vi at få indsigt i Generation Z’s tanker, holdninger og relationer 
til sociale netværkssider og Københavns Kommune, hvilket var grunden til de 3 udarbejdede 
fokusgruppeinterviews. Samtidig fik vi indsigt i den modsatte side gennem eliteinterviews med 
repræsentanter fra Københavns Kommune og Digitaliseringsstyrelsen. Når kvalitativ forskning 
som interviews er overstået, er det ifølge Damgaard (2016) essentielt at efterbehandle den 
indsamlede data gennem analyse og afrapportering (Damgaard i Kristensen & Hussain, 
2016:117). Her har vi først og fremmest transskriberet alle interviews primært ved hjælp af 
lydoptagelser. Vi optog således lyden på alle 3 interviews, mens de 3 fokusgruppeinterviews 
også blev videofilmet, for at kunne adskille respondenternes ytringer i transskriberingen samt 
opfange relevant nonverbal kommunikation.  

 
Efter en grundig gennemgang af transskriberingerne samt den sekundære empiri, var der en 
stor variation i vores fund, der belyser forskellige positioner for brug af og tanker omkring 
sociale netværkssider i et e-government perspektiv. Ud fra disse positioner valgte vi, at opdele 
analysen i 2 overordnede dele: analyseområde 1 og analyseområde 2.  
Analyseområde 1 yderligere blev opdelt i 3 områder, der afspejlede de væsentlige parter i 
problemformuleringen (Generation Z, Københavns Kommune og sociale netværkssider). I 
hvert analyseområde blev disse parter særskilt holdt op mod hinanden. Nedenstående figur 
illustrerer de 3 analyseområder og dertilhørende afsnit samt inddraget teori og empiri:  
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Figur 4.1 - Analyseområde 1 
 
Valget af denne struktur i analyseområde 1, bundede i en ambition om, at i analyseområde 2 at 
kunne analysere relationen mellem alle 3 områder. Dog fandt vi det forud for dette nødvendigt, 
at strukturere analysen således, at vi behandlede disse særskilt for derved at kunne overskue 
den store mængde af data. Ligeledes gav denne strukturering os mulighed for at kortlægge de 
2 væsentlige parter i afhandlingen, henholdsvis Københavns Kommune og Generation Z og 
deres holdninger til både hinanden og til sociale netværkssider som henholdsvist strategisk 
værktøj og som social netværksside i sig selv. 
 
Yderligere gav denne opdeling mening i forhold til den primære empiri, idet vi i 
fokusgruppeinterviewguiden (bilag 2.2.1) havde opdelt interviewet i 3 dele, omhandlende 
deres relation til sociale netværkssider, kommunen og offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, og til sidst samspillet mellem disse områder. Derudover havde vi i alle 
3 eliteinterviews spurgt ind til både Generation Z, sociale netværkssider og muligheden for e-
government via disse.   
I hvert afsnit i analyseområde 1, blev relevant teori og empiri gennemgået, og ud fra dette 
identificerede vi en række temaer der gik igen, som vi dermed betragtede som væsentlige for 
analysen. Størstedelen af disse temaer blev identificeret inden analysen blev skrevet, hvortil at 
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nogle temaer opstod under skrivningen, eksempelvis Facebooks magt over Generation Z. 
Dette underemne var ikke forud for skrivningen identificeret, men opstod i stedet i processen 
omkring bearbejdningen af data og indsigter fra den kvalitative dataindsamling. 
 
Fra analyseområde 1 fik vi således kortlagt henholdsvis Generation Z’s forhold til Københavns 
Kommune og sociale netværkssider samt Københavns Kommunes forhold til sociale 
netværkssider og Generation Z. Endnu en gang viste analysens resultater en stor variation i 
forhold til positioner for brug af sociale netværkssider. Set i lyset af disse fund samt vores 
socialkonstruktivistiske erkendelse af, at denne afhandling ikke vil finde frem til en endegyldig 
sandhed, valgte vi at strukturere analyseområde 2 i to områder med henholdsvis en SoMe-
optimistisk og SoMe-pessimistisk tilgang til hvilke muligheder og begrænsninger Københavns 
Kommune har for at integrere Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger 
gennem målrettet kommunikation på sociale netværkssider. Grundlaget for dette valg var, at 
vi med denne tilgang kunne belyse de forskellige positioner, for dermed at levere et mere 
fyldestgørende svar på problemformuleringen.  
 
Nedenstående figur illustrerer analyseområde 2’s inddeling i det SoMe optimistiske og 
pessimistiske perspektiv samt dertilhørende underemner:  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2 – Analyseområde 2 
 
Lignende proces fandt her sted som ved analyseområde 1 i forhold til at identificere 
underemnerne. Yderligere afsnit blev identificeret, hvortil kun dem, der gav mest værdi i 
forhold til besvarelsen af problemformuleringen blev udvalgt.  
Førnævnte eksempel omkring datasikkerhed på sociale netværkssider, er for eksempel blevet 
mere eller mindre fravalgt, på baggrund af en vurdering af at dette som problem ikke er 
omfattende nok i denne kontekst. Dette skyldes at empirien viste at hverken Generation Z eller 
Københavns Kommune har en interesse i at anvende sociale netværkssider som platform for 
Borgerservice og håndtering af personfølsomme sager. Nedenstående figur illustrerer de 
afsnit, der er blevet vurderet væsentlige i forhold til besvarelse af afhandlingens 
problemformulering:  
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Kapitel 5: Analyse  
 

5.1 Analyseområde 1a: Generation Z & Sociale Netværkssider 
 
Analyseområde 1a omhandler Generation Z og deres forhold til og anvendelse af de sociale 
netværkssider Facebook, Instagram og Snapchat. Forholdet mellem Generation Z og de 
sociale netværkssider kan betegnes, som et centralt emne for denne afhandling, da de unges 
anvendelse og holdninger til disse platforme er en væsentlig indsigt, for at kunne besvare 
problemformuleringen. 
Derfor vil vi i dette afsnit, analysere en række emner, tendenser og indsigter, som er defineret 
ud fra afhandlingens teori og empiri, og som kan relateres til Generation Z og de nævnte 
sociale netværkssider.  
 

5.1.1 Anvendelse & Affordances 
 
I Danmark er sociale netværkssider ekstremt udbredt blandt Generation Z, og Danmarks 
Statistisk (2016) har tidligere fastslået at 97% af alle unge mellem 15 og 18 år var på sociale 
netværkssider i 2016. Her er Facebook, Instagram og Snapchat de 3 klart mest populære, da 3 
ud af 4 af de unge har en profil på alle 3 platforme. Som den mest populære ligger Facebook 
med 96% af unge mellem 15 og 18 år oprettet på siden, mens Snapchat og Instagram er lige 
efter med henholdsvis 89% og 73% (Danmarks Statistisk, 2016).   
De ovennævnte statistikker stemmer nogenlunde overens med vores dataindsamling gennem 
fokusgruppeinterviews, hvor 93% af de i alt 15 respondenter var oprettet på Facebook, mens 
73% var oprettet på henholdsvis Instagram og Snapchat (Bilag 3.2). Dog er der forskel på, 
hvordan respondenterne anvender de 3 forskellige sociale netværkssider, og hvilken form for 
indhold de forbinder med dem. Vi vil derfor argumentere for hvordan Facebook, Instagram og 
Snapchat har forskellige affordances hos Generation Z. 
 
Ifølge Ernst & Young (2015) har Generation Z et unikt forhold til digitale medier og det, at være 
socialt forbundet online med familie, venner og organisationer, da de aldrig har kendt til et liv 
uden disse digitale muligheder for socialisering. Derfor lever de også i stor grad deres liv online 
gennem sociale netværkssider, og de mener i nogle tilfælde endda, at det er nemmere at 
socialisere online end i den fysiske verden (Ernst & Young, 2015). 
  
Som udgangspunkt anvender de respondenter, der ellers var oprettet på dem, alle 3 sociale 
netværkssider hver dag. Dog optræder de alle primært som enten observers eller collaborators 
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på Facebook, mens de i højere grad selv bidrager med UGC på Instagram og Snapchat og 
dermed kan karakteriseres som contributors (Bilag 3.2). På Instagram lægger respondenterne 
indhold op, enten på ugentlig eller månedlig basis, mens det på Snapchat i højere grad foregår 
på daglig basis.  
 

5.1.1.1 Kommunikation & Underholdning  
 
På Facebook er det i høj grad Messenger som er Facebooks chat-funktion, som 
respondenterne anvender til at kommunikere med venner, familie og bekendte (Bilag 3.2). 
Derfor kan kommunikation argumenteres for at være en væsentlig affordance, som Generation 
Z oplever ved Facebook. Denne Messenger-funktion tilgås via en separat app, og man behøver 
således ikke at åbne selve Facebook app’en for at chatte, såfremt det foregår over en 
smartphone (Bilag 3.2). Det er således muligt at anvende Facebook til kommunikation, stort set 
uden at blive eksponeret for alt indholdet på selve platformen herunder opslag fra både venner 
og organisationer. Dog er Facebook inden for det seneste år begyndt at give annoncører 
mulighed for at lave annoncering på Messenger-appen også (Finans, 2017). 
 
I forhold til Instagram og Snapchat, kan det udledes at respondenterne stort set udelukkende 
oplever kommunikations- og underholdningsrelaterede affordances ved anvendelse af disse 
platforme. Respondenterne betragter derfor også disse sociale netværkssider, som relativt 
useriøse og uforpligtende (Bilag 3.2).  
De respondenter der har Instagram nævner, at de primært følger deres venner samt kendte 
personer, der laver underholdende opslag. Derudover anvendes Instagram også med 
kommunikation som en affordance, hvor respondenterne kommunikerer med venner gennem 
grupper. Respondent R2 beskriver dette således:  
 
“(...), altså vi har sådan nogle grupper, mig og mine veninder, hvor vi laver opslag og ellers bare 
skriver til hinanden” (Fokusgruppe 1; l. 108-109). 
 
Respondenterne der har Snapchat nævner, at de primært anvender det til at chatte og sende 
billeder og videoer til venner og bekendte (Bilag 3.2). Derfor kan den primære affordance, som 
respondenterne oplever ved Snapchat, sammen med underholdning også siges at være 
kommunikation. Snapchat anvendes blandt andet af respondenterne til at kommunikere deres 
oplevelser i real-time gennem billeder og korte videoer, hvor mediet kan siges, at være relativt 
unikt fra Facebook og Instagram (Bilag 3.2). 
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I rapporten Bliv Digital Borger har Advice på baggrund af interviews med målgruppen 
Generation Z, kortlagt nogle indsigter omkring segmentets anvendelse af sociale 
netværkssider (Advice, 2018: s. 20-22). Ud fra dette har Advice konkluderet, at Generation Z 
typisk er oprettet på Facebook, Instagram og Snapchat, men at de primært bruger de sociale 
netværkssider til kommunikation med vennerne (Advice, 2018: s. 20-22). Det kan derfor 
udledes, at tendenserne hos vores respondenter lægger sig tæt op ad Advices indsigter, når 
det kommer til anvendelse af sociale netværkssider og affordances. Ifølge Danmarks Statistisk 
(2016) betragtes underholdning og socialt samvær også som det primære formål for unges 
internetforbrug generelt.  
 

5.1.1.2 Åbne vs. Lukkede Netværkssider 
 
Ud fra fokusgruppernes resultater, er der en klar distinktion mellem respondenternes 
opfattelse af Facebook, Instagram og Snapchat i forhold til lukkethed og åbenhed. Disse 
opfattelser danner grobund for affordances der er forskellige i forhold til disse medier 
(Hutchby, 2001). Den generelle opfattelse af mediernes lukket- eller åbenhed udspringer fra 
de pågældende relationer og indhold som Generation Z finder passende.  
 

5.1.1.2.1 Relationer  
 
I forhold til de relationer der er på medierne, opfattes Facebook som værende den mest åbne, 
Snapchat som den mest lukkede og Instagram som værende placeret et sted i midten. Det 
skyldes at der på Facebook er en generelt lavere grad af private og familiære forhold, i forhold 
til Instagram og Snapchat som opfattes som mere lukket. Facebook er det medie, hvor flere 
respondenter har flest “venner”, hvor at mange af disse ikke er personer som respondenterne 
ville karakterisere som venner i virkeligheden. De oplever derfor også Instagram og specielt 
Snapchat, som værende mere familiære platforme, hvor indholdet i højere grad kommer fra 
folk, som de kender i virkeligheden (bilag 3.2).  
 
Respondent R7 og R13 udtrykker dette således:  
 
“Jeg tænker generelt at Snapchat bare er et mere lukket forum, altså på Facebook og Instagram, 
der kan alle mulige vel se det du lægger op, hvor imod Snapchat er det kun dine venner der ser 
det” (Fokusgruppe 1; l. 231-234). 
 
“Altså jeg ligger jo meget ofte op [på Snapchat], altså det der med ikke at lægge noget op på 
Facebook, der ligger jeg jo for eksempel noget op med at have fået 12 i en eksamen ind på en 
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Snapchat-story, så det ligesom er alle ens venner der får det at vide og ikke ude på Facebook. 
På Snapchat er det meget mere normalt at ligge på hvad du laver og alle der der ting der sker 
på ens story på Snapchat. (...) Ja, jeg synes også at det er mere offentligt på Facebook end det 
er på Snapchat” 
 
I forhold til hvilke sider respondenterne aktivt følger og deraf oplever opslag fra, er der igen 
forskel på de 3 sociale netværkssider. Facebook betragtes som nævnt, som en væsentlig mere 
åben platform og her følger respondenterne udover deres venner og familier også kendte 
personer, forskellige organisationer og brands. Her nævnes der TV-serier, nyhedsprogrammer, 
videospil, fodboldklubber, sportsbrands, spiritusbrands og kendte komikere, som jævnligt 
kommer med underholdende opslag (Bilag 3.2). På trods, af at de er tilbøjelige til at følge 
forskellige organisationer og brands på Facebook, er respondenterne relativt kræsne både 
omkring indhold og afsendere som de forbindes med på de sociale netværkssider.  Dette 
skyldes blandt andet, at de er vokset op i en tid med konstant adgang til internet, og derfor er 
mere vant til at begå sig online og sortere i forskelligt digitalt indhold (Euromonitor, 2011).  
Det samme er delvist gældende på Instagram, selvom respondenterne ikke ser det som en lige 
så åben platform som Facebook. Instagram kan derfor siges at ligge et sted mellem Facebook 
og Snapchat, hvor respondenterne betragter Snapchat, som den klart mest private platform 
af de 3 (Fokusgruppe 3: s. 71-72).  

 
Derudover skyldes opfattelsen af Facebook som værende den mest åbne platform, den 
tekniske funktion i forhold til brugernavn på Instagram og Snapchat. R12 uddyber i følgende 
citat:  
 
”Altså Snapchat. Det er jo kun folk man kender, fordi at det er lidt.. På Facebook der er det 
sådan, ej jeg mødte lige R13 og så add’er man jo bare R13 og så nu skal vi være venner. Hvor 
Snapchat der skal man ligesom mere være sådan lidt, ej må jeg ikke få dit Snap-navn? For man 
kan jo ikke bare søge på ens rigtige navn, så det er lidt mere sådan ens rigtige venner.” 

(Fokusgruppe 3: l. 104-108).   

I forlængelse af R12’s opfattelse af Facebook som værende mere åben, grundet de mere 
overfladiske relationer tilføjer R14 og R15:  

”Altså jeg har 900 venner på Facebook. Snakker måske med 50 af dem.” (Fokusgruppe 3: l. 

260).  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”Jeg har også rigtig rigtig mange hvor man bare.. Det er jo nærmest nogle, hvor flere af dem 
er bare nogle som har gået en årgang over mig på min skole, eller under mig. Som man bare 

er blevet venner med på Facebook.” (Fokusgruppe 3: l. 261-263).   

”Man er jo nærmest venner med hele sin folkeskole på Facebook jo.” (Fokusgruppe 3: l. 264).  

I og med at respondenter har et større netværk på Facebook, eksponeres de dermed også for 
mere UGC. De mener derfor at der en stor mængde af irrelevant indhold på deres news feed 
på Facebook, sammenlignet med de andre sociale netværkssider. R12 eksemplificerer her:  

 
“Jeg sidder tit og kigger på et eller andet profilbillede, hvor jeg tænker, hvem fanden er det? 
Men det er så fordi at det er to af mine veninder eller to af mine venner der kender hende, som 
har liket billedet. Og så popper det op. (...) Ja, og det er så ligegyldigt fordi at man aner jo ikke 
hvem det er.” (Fokusgruppe 3; l. 125-127).  
 
På baggrund af dette, argumenterer vi for at relationerne på de sociale netværkssider spiller 
en væsentlig rolle for det indhold som de bliver eksponeret for.  
 

5.1.1.2.2 Indhold  
 
Relationerne mellem brugere kan relateres til den grad af self-presentation som Generation Z 
finder passende på de forskellige sociale netværkssider. Igennem UGC kan brugere udtrykke 
deres likes, dislikes, følelser og holdninger ved enten at like, dele eller kommentere på andre 
brugeres UGC, eller brugere kan lave deres egne opslag (Cornelissen, 2014). Gennem disse 
handlinger udtrykker brugerne en mere eller mindre bevidst form for self-presentation gennem 
self-disclosure. I relation til dette og det indsamlede data, kan der i forhold til Generation Z, 
argumenteres for at grundet opfattelsen af Facebook, som et mere åbent medie og Instagram 
og Snapchat som mere lukkede og private, påvirker disse faktorer mængden af UGC og 
dermed også graden af self-presentation. Der er altså en tendens blandt Generation Z til at jo 
mere lukkede den sociale netværksside er, desto mere UGC producerer de og opnår hermed 
en højere grad af self-presentation.    
 
Ifølge Kaplan & Haenlein (2010) er sociale netværkssider bl.a. kendetegnet ved en vis grad af 
media richness, hvilket er mængden og deraf righeden af information på platformen (s. 61). 
Her kan Facebook derfor defineres, som en social netværksside med en stor mængde og 
righed i det indhold, som platformens private såvel som professionelle brugere genererer. 
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Respondenterne mener således, at det giver mere mening med ufamiliære opslag såsom 
reklamer, virksomheders opslag og kendtes opslag etc. på Facebook.  
Det kan derfor udledes, at respondenterne er mere tolerante over for diversitet i forhold til 
indholdet på denne sociale netværksside.  
 
Respondenterne er også opmærksomme på organisationer og brands, som forsøger at 
kommunikere eller sælge noget til dem gennem Facebook og Instagram både direkte og mere 
indirekte. 14 ud af 15 respondenter nævner, at der er for mange reklamer på Facebook efter 
deres mening, og at direkte annoncering fylder store dele af deres news feeds på Facebook 
(Bilag 3.2). Derudover føler flere af de yngre respondenter, at de nemt gennemskuer 
salgsbudskaberne fra organisationer, som forsøger at kommunikere dette gennem 
underholdende content: 
 
“Altså det der er med det er, at det kan føles disconnected fordi de [virksomhederne] prøver jo 
bare at sælge produkter, men så prøver de også at være sjove osv. Så jeg synes ikke det er 
ligesom når man følger en person, det føles meget upersonligt, og mest som en virksomhed.” 
(Fokusgruppe 1; l. 275-279).       
 
“Fordi at man kan se, at de [organisationer] virkelig sidder og anstrenger sig for at få os til at 

grine, men de kan bare ikke fa ̊ det til at ske.” (Fokusgruppe 3; l. 548-549). 
 
 

5.1.2 Facebooks Fastholdelse af Generation Z 
 
Som nævnt er Generation Z i stor grad til stede på Facebook, og selvom de er mere interesseret 
i og aktive på de nyere sociale netværkssider Instagram og Snapchat, har de svært ved at se 
dem selv forlade Facebook. Det skyldes ifølge respondenterne blandt andet, at meget af deres 
sociale netværk, som begivenheder, arbejde og hobbyer administreres gennem Facebook. 
Respondent R11 siger eksempelvis følgende ved forestillingen om et liv uden Facebook:  
 
“Jeg tror at for mig ville det være lidt svært, fordi at mit arbejde bruger også Facebook som den 
side hvor at de laver opslag, hvis folk skal have hjælp med en vagt, som de skal af med eller hvis 
der er noget nyt information om restauranten som alle skal vide og sådan noget” (Fokusgruppe 
2; l. 217-220).  
 
Respondenterne oplever derfor også en række affordances, som koordinering og 
administration af deres hverdag, der nødvendiggør en profil og aktivitet på Facebook. Der er 
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således tale om mere seriøse affordances, der gør sig gældende ved Facebook og i mindre 
eller ingen grad ved Instagram og Snapchat.  
Disse mere seriøse affordances er antageligt blandt årsagerne til, at den store andel af 
Generation Z fortsat er til stede på Facebook, også selvom nye sociale netværkssider dukker 
op. Respondenterne har nemlig svært ved at pege på nogle alternativer, der efterkommer alle 
deres behov på samme måde som Facebook gør (Bilag 3.2). Ifølge Hutchby (2001) giver 
tydelige affordances, som de mere seriøse, en stærkere socialt konstrueret relation mellem 
individer og teknologier. Der kan derfor argumenteres for, at Facebook har en vis magt over 
for Generation Z, der fastholder dem som brugere af platformen. 
Dette kan også relateres til Facebooks media richness, idet platformen giver mulighed for at 
brugerne kan uploade billeder, videoer, lydfiler, links og længere tekstopslag (Cornelissen, 
2014), hvor Instagram og Snapchat i højere grad giver muligheder for de 2 førstnævnte. Derfor 
ville de ifølge respondenterne, der for eksempel anvender Facebook i forbindelse med 
fritidsjob- og aktiviteter, være besværligt at gøre brug af samme på Snapchat og Instagram 
(Fokusgruppe 2: s. 62).   
 
I relation til dette nævner flere af respondenterne indirekte, at de i nogen grad føler sig tvunget 
til at være på Facebook, grundet de relationer og gruppeinteraktioner som de indgår i på denne 
platform herunder skolearbejde, arbejde og fritidsinteresser (Bilag 3.2). Man kan derfor udlede, 
at respondenterne i højere grad føler sig fastholdt til at være på Facebook, hvilket 
tilsyneladende i mindre grad er tilfældet med Instagram og Snapchat.  
 
I forlængelse af respondenternes følelse af, at være relativt tvunget til at være oprettet på 
Facebook, sår flere af respondenterne også tvivl omkring Facebooks fremtidige popularitet 
blandt Generation Z. Respondent R9 nævner sågar, at han tror Facebook er ved at uddø blandt 
unge mennesker (Fokusgruppe 2: s. 59). 
Samtlige respondenter nævner, at de i mindre eller ingen grad selv laver UGC på Facebook, 
og at de, udover kommunikation gennem Messenger-funktionen primært agerer som 
observers, hvilket ikke er tilfældet på på Instagram og Snapchat (Bilag 3.2). 
Derfor kan det udledes, at respondenterne i nogen grad har tabt interessen for Facebook som 
social netværksside, men endnu ikke har sluppet platformen helt. Dette skyldes delvis følelsen 
af tvang, da de i så fald kan gå glip af vigtige informationer eller interaktioner fra deres 
omgangskreds, arbejde og fritidsinteresser, samt det faktum, at der tilsyneladende endnu ikke 
findes et alternativ med de samme muligheder og dermed righed som Facebook. 
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5.1.3 Datasikkerhed  
 
I 2 af fokusgruppeinterviewene kom samtalen ind på datasikkerhed i relation til sociale 
netværkssider, herunder især Facebook og sikkerheden omkring de personlige data, som 
platformen besidder omkring deres mange brugere. Det skete vel at mærke uden at emnet var 
en del af de respektive interviewguides for interviewene, og det var derfor i begge tilfælde 
respondenterne selv, der bragte emnet op, hvorefter vi kom med uddybende spørgsmål.  
 
Dette bør dog ses i lyset af den relativt store data-lækage omkring firmaet Cambridge 
Analytica, som Facebook har været en stor del af, og som kom frem et par uger før 
interviewene fandt sted. I sagen har Facebook angiveligt delt data, fra op mod 87 millioner 
brugere, med det skandaleramte analysefirma på en upassende måde (Berlingske, 2018). 
Sagen havde i ugerne op til fokusgruppeinterviewene massiv mediebevågenhed i hele verden, 
og datasikkerhed omkring Facebook var derfor et meget aktuelt og debatteret emne på 
daværende tidspunkt. Derfor er det ikke sikkert, at emnet var blevet nævnt af respondenterne, 
såfremt denne sag ikke havde set dagens lys. I de 2 fokusgruppeinterviews bliver der således 
også refereret direkte til sagen, når snakken kommer ind på datasikkerhed (Bilag 3.2). 
Eksempelvis siger respondent R9:  
 
“De har lidt problemer med at ejeren af Facebook, Mark Zuckerberg, han har solgt en masse 
information om alle som har Facebook-profiler. Han har solgt det til firmaer og sådan noget. Det 
er der nogen der ikke lige helt kan lide” (Fokusgruppe 2; l. 74-76). 

 
I forlængelse af dette bevægede samtalerne sig også ind på respondenternes egne 
privatindstillinger for deres profiler på Facebook og Instagram. Her er der blot 2 ud af de 15 
respondenter, der aktivt har gjort deres profiler mere lukkede og private, eller i det hele taget 
gjort sig nogle overvejelser omkring dette aspekt af sikkerhed, som de selv kan påvirke (Bilag 
3.2). Motivationen for de 2 respondenter der havde gjort deres Facebook- og Instagram-
profiler lukkede, var dog ikke grundet datasikkerhed, men et ønske om at fremmede 
mennesker ikke skulle kunne se deres personlige indhold (Fokusgruppe 3: s. 74). 
 Da spørgsmålene så gik over på, hvorfor respondenterne ikke havde private profiler, nævnte 
flere af dem, at det ikke betyder det store, og at de ikke har noget indhold folk ikke må se.  
 
“Njaa, jeg føler ikke at der er sådan nogle farlige ting i min Facebook profil som burde gemmes” 
(Fokusgruppe 2; l. 181-182). 
“Altså der er ikke så meget man kan se på min profil” (Fokusgruppe 1; l. 315).    



Side 68 af 120 
 

 
På baggrund af ovenstående, er respondenternes fokus og holdninger omkring datasikkerhed 
ved sociale netværkssider derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de ændrer adfærd 
og anvendelse af platformene. 
Der er også en tendens blandt Generation Z, at de i højere grad er digitalt åbne og bekymrer 
sig relativt lidt om privatliv på sociale netværkssider (Euromonitor, 2011). Dette hænger blandt 
andet sammen med deres opvækst som digital indfødte, der har givet Generation Z et meget 
naturligt forhold til teknologi og internet, herunder sociale netværkssider, hvilket gør dem 
mindre usikre over for disse forhold end tidligere generationer (Ernst & Young, 2015).  
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5.2 Analyseområde 1b: Generation Z & Københavns Kommune 
 
Analyseområde 1b vil undersøge forholdet mellem Generation og Københavns Kommune. For 
at kunne besvare problemformuleringen, er det nærliggende at belyse den generelle relation 
mellem Københavns Kommune og Generation Z. Analysen behandler Generation Z’s opfattelse 
af, erfaringer med og relation til Københavns Kommune, men også de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, da Københavns Kommune på nogle områder fungerer som en 
gateway til disse. Derudover behandles også Københavns Kommunes og 
Digitaliseringsstyrelsens opfattelse af, erfaringer med og relation til Generation Z.   
 

5.2.1 Det Første Møde med det Offentlige  
 
Siden 2014 har alle personer over 15 år med personnummer og fast bopæl i Danmark, været 
forpligtet til at modtage post fra det offentlige digitalt (Borger.dk, 2014). I tråd med dette, er 
det som 15-årig, at man ofte har det første møde med det offentlige Danmark (Digst2, 2018), og 
der er derfor en række offentlige digitale selvbetjeningsløsninger der forventes anvendt. 
Når borgere bliver pålagt denne pligt i forlængelse af at være fyldt 15 år, modtager de et fysisk 
underretningsbrev med instrukser om oprettelse af DigitalPost og NemID (Jespersen, 2018: s. 
31). Alle vores 15-16 årige fokusgrupperespondenter på nær én, kan huske at have modtaget 
dette brev (Fokusgruppe 1: s. 51.52). Dog er der blot én ud af 7 der har fået oprettet sig på 
henholdsvis DigitalPost og E-boks (Fokusgruppe 1: s. 52). Når respondenterne beskriver 
forløbet fra de modtog brevet til beslutningen om ikke at oprette sig, bærer det præg af 
vanskeligheder: 
 
“Jeg kunne ikke komme ind, så jeg gav op.” (Fokusgruppe 1; l. 338).  
“Jeg kunne ikke finde ud af det.” (Fokusgruppe 1; l. 339) 
“Jeg læste det men kom ikke videre. Jeg kan ikke rigtig huske hvad der stod, haha.” 
(Fokusgruppe 1; l. 340) 
 
Ifølge Helle Egly Jespersen fra Digitaliseringsstyrelsen har dette underretningsbrev også en 
begrænset effektivitet, da det ikke er målrettet de unge. Hun uddyber således:  
 
“Men jeg tror vi nogle gange glemmer, at kommunikation er skarpere hvis man husker, hvem 
det er man kommunikerer til. Og at alle folk ikke er ens. Og hvis jeg skal dykke ned i den der 
brugerrejse, så vil jeg sige, at lige præcis når man har modtaget brevet om at nu er man 15 og 
tillykke med det og du skal have digital post og du skal bestille dit NEMID. Det brev NemIID så 
sender til de 15-årige, det er ikke gjort målgruppespecifikt, så det er det samme brev man får, 
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hvis man er 65 og skal have NEMID. Så der står ikke noget specielt. Så for det første, så er der 
ikke ligesom taget udgangspunkt i, at det er en førstegangsbruger. Der er heller ikke tager højde 
for målgruppen.” (Jespersen, 2018; l. 216-223). 
 
Generelt er der ifølge Advice (2018) en tendens til at de unge giver op, hvis det ikke fungerer 
(s. 45). Det kan i værste tilfælde have alvorlige konsekvenser ikke at reagere på henvendelser 
fra den offentlige sektor, og som Christian Kühne påpeger, så er problemet væsentligt for 
Generation Z i forhold til andre aldersgrupper:  
 
“Altså ganske kort, så kan det være indkaldelse til læge, det kan være bøder, der så vokser, eller 
rykkere, der vokser. Det kan være indkaldelse til session, det kan være meddelelser om 
optagelse på en uddannelse, som man skal bekræfte, som man så ikke får bekræftet. Eller en 
besked om, at vi mangler lige uddybende informationer før vi kan skrive dig op til en uddannelse 
og sådan noget ting. Så det er 25%, hvor imod på tværs af alle andre aldersgrupper er den 
måske mellem 1% og 4%.” (Kühne, 2018; l. 61-66).  
 
Lige præcis det problem oplevede R14, som inden at han var blevet integreret på de offentlige 
digitale selvbetjeningsløsninger havde fået adskillige bøder og rykkere i sin e-Boks og derefter 
måtte lave en afdragsordning (Fokusgruppe 3: s. 76). Omkring dette fortalte han:  
 
“Jeg havde ingen idé om det. Jeg troede måske at politiet havde glemt alt om det fordi at jeg fik 
ikke nogle breve eller noget.” (Fokusgruppe 3; l. 362-363).  
 
Det kan altså have alvorlige konsekvenser for borgere, hvis de ikke er oprettet på eller ikke 
tjekker de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Problemet er især stort hos Generation 
Z, idet at 25 % ikke har været logget ind det seneste halve år, samt at de sjældent er fritaget 
for at anvende disse selvbetjeningsplatforme (Kühne, 2018: s, 14).  
 

5.2.2 Det-offentlige Udfordrede Segment 
 
Ifølge Advice (2018) er endnu en grund til, at føromtalte underretningsbrev ikke har en 
tilstrækkelig virkning, at de unge ikke ved hvad det offentlige er og ikke kender til forskellen 
mellem det offentlige og private. Indtil de unge er fyldt 15 år, er der ifølge Advice en tendens 
til at kontakt med det offentlige bliver opfattet som kedeligt og oftest ikke har den store 
betydning, samt at det som oftest er noget forældrene har klaret for deres børn.  
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Som tidligere nævnt, er det unge segment af Digitaliseringsstyrelsen blev karakteriseret som 
én ud af 4 borgergrupper der er specielt IT-udfordrede (Digst, 2017). Denne karakterisering 
afviser Helle Egly Jespersen dog i udtalelsen:  
 
“(…) det vi ved her og som en masse andre rapporter også har vist det er, [at] unge generelt ikke 
er IT-udfordrede. De er det offentlige-udfordrede. De kan godt finde ud af, at bruge en 
hjemmeside, de er ikke bange for at give information, de føler sig trygge ved det, de er heller 
ikke bange for at trykke på en knap, men de forstår ikke hvad det offentlige er.” (Jespersen, 
2018; l. 111-115).   
 
Denne udtalelse afviser hermed Generation Z som værende IT-udfordret, hvilket også stemmer 
overens med denne afhandlings teoretiske definition af Generation Z der argumenterer for, at 
disse er særligt IT-stærke idet de karakteriseres som iGeneration eller Net Generation 
(Euromonitor, 2011). Til gengæld karakteriserer den Generation Z som værende udfordret i 
forhold til at forstå hvad det offentlige er, hvilket Christian Kühne fra Københavns Kommune 
også bakker op om:  
 
“(...) det er simpelthen en erkendelse af, at hvor ældre mennesker måske har haft svært ved det 
tekniske, men har haft en grundforståelse af hvorfor det har været væsentligt og en forståelse 
af at være borger i et samfund, så er det omvendt med de unge. De kan sagtens finde ud af at 
trykke på de rigtige knapper, når vi først har sat dem i gang, men det er mere det her med 
hvorfor egentlig for mig? Og hvorfor nu?” (Kühne, 2018; l. 126-131).   
 
Fælles for alle 3 fokusgruppeinterviews var, at respondenterne havde begrænset viden 
omkring kommunens virke og den offentlige sektor generelt. Dog kunne de 17-18 årige 
respondenter nævne flere af kommunens ansvarsområder end de 15-16 årige, samt nævne 
flere anledninger for eventuel kontakt med kommunen i fremtiden. På trods af en begrænset 
viden omkring kommunen og den offentlige sektor, er der en bred forståelse af, at det er noget, 
der er vigtigt og seriøst. Hos flere af de 15-16 årige respondenter opfatter de det således 
primært på baggrund af, at deres forældre har fortalt dem at det er vigtigt (Fokusgruppe 1: s. 
52) 
 
På trods af respondenternes begrænsede viden om kommunen og den offentlige sektor 
generelt, var en fællesnævner for alle interviewene, at respondenterne forbandt kommunen 
med noget kedeligt og beskrev det som et “koldt emne” der havde en overvejende negativ 
klang (Fokusgruppe 3: s. 78). R12 beskriver det således:  
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“Jeg tænker lidt at det er tørre ting. Jeg ved godt at kommunen kan hjælpe dig med ting. Men 
jeg ved ikke rigtigt hvad det er. Men det er mest sådan hvis du har problemer, altså hvis du har 
problemer med det ene eller det andet.” (Fokusgruppe 3; l. 457-459).  
 
Især R14, som har haft relativt meget kontakt med kommunen i og med at han blev smidt ud 
hjemmefra som 15-årig, har en væsentlig negativ holdning om kommunen.  
 
“Og det er ikke fordi at de er særlig gode til at hjælpe dig alligevel. De lover guld og grønne 
skove og der sker ikke en skid. Kun når du skal have hjælp, så hjælper de dig ikke. Når du ikke 
har brug for hjælp, så hjælper de dig. Det er sådan det fungerer. (...) men jeg synes jo aldrig at 
jeg har haft brug for kommunens støtte, men de har altid været lige i røven på mig jo. De 
bestemte jo over mig, fordi at jeg var under 18, så jeg kunne ikke gøre en skid jo.” Fokusgruppe 
3; l. 460-466).  
 
Dog er disse holdninger ikke udelukkende forbundet med respondentens holdning til de 
offentlig digitale selvbetjeningsløsninger, men kommunen overordnet set. R12 sonderer videre 
over kommunens negative image:   
 
“Ligesom det du [R14] nævner med at bo på hjem og sådan noget, der har jeg også haft nogle 
omkring mig der har gjort det. Og det er jo lidt negativt og også et tabu på en eller anden måde. 
Og der bliver kommunen jo nærmest altid negativt stillet. Og det er tit sådan at man hører om 
det når de skal hjælpe folk der har det dårligt derhjemme eller sådan noget. Så går man til 
kommunen for at få børnene ud af familien og sådan noget. Det er egentlig det eneste man har 
snakket omkring. Det er i hvert fald hvad jeg har skullet snakke om og hørt ordet kommunen, så 
er det i de sammenhænge.” (Fokusgruppe 3; l. 471-477).  
 
Ud fra disse ovenstående citater kan det argumenteres, at kommunens virke i forhold til at 
hjælpe sociale udsatte borgere påvirker Generation Z’s opfattelse af kommunen og forbinder 
den dermed med noget overvejende negativt. Her er det gældende for både den respondent, 
der har været forholdsvis meget i kontakt med kommunen og de resterende respondenter der 
ikke har.   
 
De 9 af vores respondenter der anvender de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, bruger 
det på månedlig basis, idet de modtager deres lønsedler i E-boks. Alle respondenterne 
udtrykte, at platformene fungerer for dem og at det er nemmere at modtage post digitalt, som 
R10 her nævner:   
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“Altså jeg synes at det fungerer godt nok, fordi at før når man bare fik brev så glemte man bare 
ting. Og nu har man så [modtaget en] besked, så man kan se at man har fået en [lønseddel].” 
(Fokusgruppe 2; l. 305-306).  
 
Det kan argumenteres, at når først respondenterne er blevet integreret på de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger der er relevante for dem, har de en klar opfattelse af fordelene ved 
disse fremfor en analog kontakt. Dog har de sommetider brug for hjælp når de støder på nye 
anledninger, såsom R9 der havde problemer med at bestille feriepenge og derfor ville spørge 
hans forældre om hjælp (Fokusgruppe 2: s. 63). Flere af disse respondenter der allerede 
anvender de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger husker, at have fået hjælp af 
forældrene til at blive oprettet. Herudover er der en tendens blandt respondenterne til at ville 
foretrække at henvende sig til enten forældre eller venner for hjælp, frem for selv at tage 
kontakt til kommunen (Fokusgruppe 2: s. 65-66).  
 

5.2.3 Anledninger for Kontakt 
 
Ifølge Advice (2018) er endnu en grund til, at det omtalte underretningsbrev ikke har en 
tilstrækkelig virkning, at Generation Z opfatter brevet som ligegyldigt og en dertilhørende 
mangel af relevans.  
 
“De unge forstår godt, at det i princippet kan være vigtige breve, de modtager. Men de tænker, 

at hvis det er rigtigt vigtigt, får deres forældre nok besked. Det er altså ikke fordi de frygter at 

”gøre det forkert”, at de ikke får tilmeldt sig, men fordi de tænker, at der nok ikke sker noget 

alvorligt, hvis de ikke får det gjort” (Advice, 2018: s. 10).  
 
Generation Z’s opfattelse af relevans kan have indvirkning på hvorvidt de bliver oprettet eller 
ej, men også for selve brugsfasen efter at de er oprettet, hvilket relaterer til vores fokus på 
integration. Brugsfasen afhænger meget af de anledninger, som de unge har for anvende at 
de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger (Advice, 2018). Dette understreger Advices 
(2018) grundlag for anbefalingen af den optimale brugerrejse målrettet annoncering til de 
unge, hvor de 2 gældende designprincipper er skabelsen af relevans og skræddersyet indhold 
(s. 62).  
 
Mængden af potentielle anledninger for anvendelse af disse, stiger da også i takt med at 
borgerne bliver ældre.  
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Nedenstående figur illustrerer en oversigt over relevante offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, der i forbindelse med relevante anledninger for 15-18 årige borgere 
udbydes: 
 

 
Figur 5.1 - Anledninger for unges brug af digitale offentlige selvbetjeningsløsninger (Advice, 
2018); (Helsingør Kommune, 2017). 
 
Ovenstående figur illustrerer ikke alle anledninger for Generation Z’s brug af digitale offentlige 
selvbetjeningsløsninger, men de mest relevante og oftest benyttede ifølge Advice (2018) og 
Helsingør Kommune (2017). Advice identificerer derudover følgende 4 brugerrejser, som 
værende de vigtigste for Generation Z: fritidsjob, uddannelse, bankydelser og undervisning 
(Advice, 2018). De 3 førstnævnte var da også de anledninger, som gik igen i vores 
fokusgruppeinterviews. Ud fra fokusgruppeinterviewet med de 15-16 årige bragte flere af 
respondenterne gentagne gange fritidsjob og bankydelser på banen, og dermed behovet for 
anvendelse af NemID og E-boks, som en relevant anledning til at blive integreret på de 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, som udtrykkes i nedenstående citat:  
 
“Altså det er jo nødvendigt [at oprette sig på NemID, E-boks og DigitalPost], hvis man har et 
arbejde. Men jeg har ikke et fritidsarbejde, så det er nok derfor jeg ikke helt har fået ordnet det 
endnu, men jeg kan godt se at det er vigtigt på mange punkter.” (Fokusgruppe 1; l. 395-397).  
 
I fokusgruppeinterviewene med de 17-18 årige var de derimod alle oprettet på NemID og E-
boks, da de alle har fritidsjobs eller er i lære.  Fælles for alle 5 respondenter, der ikke var 
oprettet var, at de endnu ikke havde et fritidsjob, men udtrykte en ambition for at få et i en nær 
fremtid. Flere af respondenterne husker netop dét, at de fik deres første fritidsjob som 
anledning til oprettelsen.  
Advice (2018) karakteriserer udover fritidsjob som en vigtig anledning også at vælge 
uddannelse, og bruge bankydelser som betydelige anledninger i forhold til den digitale 
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integrering (s. 28-30). Dog nævner ingen af respondenterne valg af uddannelse som anledning 
og i forhold til bankydelser fandt de respondenter, der ikke var oprettet det ikke nødvendigt, 
da deres behov blev tilfredsstillet ved brug af MobilePay. I forhold til behovet om at vide hvor 
mange penge de havde på bankkontoen, spørger de enten forældre eller anvender bankers 
mulighed for at modtage en SMS med disse informationer (Fokusgruppe 1: s 52-53).  
 
Fælles for alle fokusgruppeinterviews var, at de havde forholdsvis svært ved at svare på 
hvordan kommunen og det offentlige kunne hjælpe dem i fremtiden. De eksempler, der dog 
blev bragt på banen var primært hjælp til job og evt. kontanthjælp. Blandt de 15-16 årige kendte 
de fleste af respondenterne til en række rettigheder, som de var blevet tildelt idet de fyldte 15 
år. Heriblandt kendte de til, at de kunne anvende offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, 
skifte læge, knallertkørekort, betalingskort samt var bevidste om en øget mulighed for 
fritidsjob (Fokusgruppe 1: s. 55-56).  
Dermed var der bredt kendskab til de anledninger, der var gældende for dem, der kunne lede 
til en mulig kontakt med den offentlige sektor. Muligheden for at skifte læge kendte de primært 
til på grund af, at de havde modtaget et informationsbrev, hvor de resterende anledninger var 
noget de kendte til fordi at de havde hørt det “rundt omkring” (Fokusgruppe 1: s. 55-56).  
 
Ud fra disse observationer kan der argumenteres for, at Generation Z har et relativt godt 
kendskab til de anledninger, der er relevante for deres nuværende livssituation eller bliver det 
inden for en nær fremtid, hvilket også understreges af 16-årige R6:   
 
“Altså det er jo ikke fordi, at når man bliver 15, så får man sådan en lille kontrakt hvor der står 
hvad man må gøre. Det er sådan mere noget, man finder ud af hen ad vejen.” (Fokusgruppe 1; 
l. 512-513).  
 
I Advices (2018) rapport er der da også blevet anbefalet at man fra offentlig side skal 
kommunikere relevant og sagligt (s. 62), hvilket Helle Egly Jespersen understøtter i følgende 
citat:  
 
“Men helt specifikt på den her del så synes jeg, at det var meget tydeligt at se der skulle tages 
fat i anledninger. Altså at det her med at tænke bare vi er i kontakt med de unge, jamen det giver 
meget mindre værdi end hvis man har fokus på, at have fokus på de unge på det rigtige 
tidspunkt, altså der hvor de er vågne og der hvor de kan se relevansen. Fordi smider vi (...) 
bannere op på Facebook eller laver en Facebookside eller er tilstede på Instagram.. (...) Jamen 
så er jeg helt sikker på at de unge vil løbe skrigende bort. Altså de ville bare ignorere det. Altså 
vi er det offentlige. Den virkelig kedelige fest. Kom over og læs noget tørt her, det er ikke så 
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interessant. Men hvis du kommer og fortæller dem, at når du har fået dit første job og du skal 
have feriepenge, så er der nogle ting. Jamen så har vi mulighed for at give dem de budskaber, 
som de har behov for at høre. Så jeg tænker den her anledning, den giver mening.” (Jespersen, 
2018; l. 299-310).  
 
Ovenstående resultater fra empiriindsamlingen vidner om vigtigheden af den ene del af 
kommunikationsproduktet, nemlig budskabet. Advices rapport havde anbefalet skræddersyet 
indhold samt skabelsen af relevans, hvilket dette ovenstående afsnit støtter op om.  
På baggrund af dette argumenterer vi for at fritidsjob kan betragtes som den vigtigste 
anledning i forhold til en begyndende integration på de offentlige digitale 
selvbetjeningsplatforme. Dog argumenterer vi for, at Generation Z ikke nødvendigvis er 
integreret fordi, at de er oprettet på de digitale offentlige selvbetjeningsplatforme, da de i takt 
med at blive ældre vil opleve flere og flere anledninger, der kan være relevante for dem og 
deres behov for at anvende flere forskellige af disse platforme med nye formål. For eksempel 
nævner de fire 17-årige respondenter at modtage SU som den næste relevante anledning for 
dem, og at flytte adresse som den efterfølgende.  Derudover argumenterer vi for, at 
kendskabet til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger blandt Generation Z er til stede og 
derfor ikke bør opfattes som et større problem.  
 

5.2.4 Service gennem Digitale Kanaler 
 
De kontaktpunkter hvor Generation Z og Københavns Kommune er i direkte kontakt er blandt 
andet gennem de traditionelle servicekanaler, som Borgerservice, e-mail og telefon. Som 
tidligere nævnt, har Københavns Kommune en interesse i, at borgerne mere eller mindre er 
digitalt selvkørende over de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, idet kommunen 
derved sparer ressourcer i deres service til borgerne (Bilag 1.1).  
Det er dog ikke blot en fordel for kommunen at få flere borgere til at anvende offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger. Det kan også være en fordel for borgerne, som Christian Kühne 
uddyber her:   
 
“(...) i forhold til tidligere digitaliseringsstrategier, som meget handlede om at spare penge, så 
er der kommet meget mere service ind i det, altså at man oplever, at digitale 
selvbetjeningsløsninger rent faktisk giver borgere en bedre service” (Kühne, 2018; l. 419-422).  
 
Flere af de 17-18 årige respondenter nævnte, at hvis de skulle i kontakt med kommunen eller 
den offentlige sektor, skulle det helst ske digitalt. De nævnte også, at de ville foretrække at 
konsultere venner og familie samt informationssøge på internettet før, at de ville etablere 
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kontakt til kommunen. Kun hvis de var i en situation, hvor de skulle have ordnet sager der 
hastede, ville de foretrække at møde fysisk op i Borgerservice (Fokusgruppe 2: s. 66).  
 
Ud fra dette kan vi udlede at både Generation Z og Københavns Kommune foretrækker 
anvendelsen af digitale løsninger, der medvirker at de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger kan udgøre en win-win situation for parterne. Yderligere 
kontaktpunkter er de sociale netværkssider, som vil blive uddybet i følgende afsnit 1c.  
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5.3 Analyseområde 1c: Københavns Kommune & Sociale 
Netværkssider 
 
Analyseområde 1c vil belyse Københavns Kommunes generelle anvendelse og opfattelse af 
brug af sociale netværkssider. Analysen er struktureret i 3 dele, der først belyser Københavns 
Kommunes anvendelse af de sociale netværkssider, Facebook, Instagram og Snapchat. De 2 
sidste dele har til formål at belyse henholdsvis muligheder og begrænsninger for anvendelse 
af sociale netværkssider i et e-government- og kommunikationsperspektiv.  
Ved at få klarlagt Københavns Kommunes perspektiv på formål og strategi bag anvendelsen af 
de sociale netværkssider samt muligheder og begrænsninger heraf, giver dette os et bedre 
grundlag for at kunne besvare problemformuleringen.  
 

5.3.1 Anvendelsen af Sociale Netværkssider  
 
Siden 2012 har Københavns Kommune været oprettet på sociale netværkssider, men først i 
2015 blev der formuleret en strategi for kommunens anvendelse af disse. Hidtil havde de 
sociale netværkssider haft en andet formål, hvilket Tine Germundsson uddyber:  
 
“Altså det oprindelige formål var at vi skulle sælge selvbetjeningsløsninger. Altså, vi skulle 
ligesom bruge det som et adfærdsændrende værktøj. Og der gik ikke meget mere end en 
måned, så fandt vi ud af at det gider folk sgu ikke snakke om vel. Det var simpelthen for 
bovlamt.” (Germundsson, 2018; l. 48-51).  
 
Derfor blev der udformet en såkaldt paraplystrategi, således at Københavns Kommunes profil 
repræsenterede de 7 forvaltninger, og dermed gik afsenderen fra hovedsageligt at være 
Borgerservice til Københavns Kommune (Germundsson, 2018: s. 39).  Københavns Kommunes 
2 SoMe medarbejderes virke består derfor nu i at være en “redaktionel krumtap”, der sorterer 
hvilket indhold, som skal bringes på de forskellige sociale netværkssider på baggrund af de 
tilbud og indhold, som forvaltningerne ønsker at kommunikere ud til borgerne/følgerne 
(Germundsson, 2018: s. 39).  
 
Københavns Kommune anvender den før omtalte indholdsstrategi som retningssnor, med 
henblik på at arbejde på de forskellige sociale netværkssiders præmisser. Altså sondres der 
mellem, hvilket medie der er det mest optimale i forhold til hvilket budskab der skal 
kommunikeres. Hvilket i bund og grund betyder, at der er strategiske tanker omkring 
udformningen af kommunikationsproduktet, hvilket Tine Germundsson udtrykker i følgende 
citater:  
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“(…) vi har ligesom af åre fundet ud af at det er super vigtigt at man arbejder på et medies eller 
platforms præmisser. Det kan jo ikke nytte noget. Der er jo mange her i kommunen som tænker, 
okay her har vi en kanal, så her kan vi bare pushe alt muligt lort ud [irrelevant kommunikation 
for størstedelen af følgerne]. Så det er ligesom også vores opgave, at sikre at vi respekterer 
denne her præmis for det første.” (Germundsson, 2018; l. 109-113).  
 
“Det var også det jeg snakkede om med denne der indholdsstrategi. Vi bruger jo nogle 
forskellige [sociale netværkssider]. Vi ved jo at på Twitter gør man én ting og på LinkedIn gør 
man én ting. Og det er nogle forskellige målgrupper man forsøger at ramme og det er også det 
vi forsøger at håndhæve med denne her indholdsstrategi.” (Germundsson, 2018; l.136-140).  
 
På baggrund af dette har Københavns Kommune derfor en strategi, der klarlægger hvilket 
indhold og hvilken målgruppe, der er gældende på de forskellige sociale netværkssider, hvilket 
vil blive gennemgået i dette afsnit i henhold til Facebook, Instagram og Snapchat.  
 

5.3.1.1 Facebook  
 
I skrivende stund (24. april 2018) har Københavns Kommunes Facebook-side 76.744 likes og 
75.815 følgere (Facebook2, 2018). Med cirka 602.000 indbyggere i Københavns Kommune pr 
januar 2017 (KK3, 2018), svarer det til at 12,59 % af befolkningen følger Københavns Kommune 
på Facebook, givet at alle følgere er bosat i Københavns Kommune.  
 
Nedenstående figur præsenterer Københavns Kommunes formål med anvendelsen af 
Facebook, hvor oplysningerne er taget direkte fra kommunens hjemmeside (KK1, 2018). Herfra 
kan det udledes, at de primære formål er at sprede information samt lægge op til 
tovejskommunikation mellem kommunen og borgere gennem henholdsvis feedback på 
Københavns Kommune generelt, samt at udbyde hjælp til brug af de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger.  
 

 
Figur 5.2 - Københavns Kommunes formål med Facebook (KK1, 2018) 
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Ifølge Københavns Kommunes indholdsstrategi, er det vigtigt at indholdet, der slås op på siden 
har en nogenlunde bred appel, idet de fleste følgere befinder sig inden for aldersgruppen 30-
60 år (Germundsson, 2018: s. 40). Derudover er der en overrepræsentation af kvindelige 
følgere, som kan ses på nedenstående figur:   
 

 
  
Figur 5.3 - Oversigt over Københavns Kommunes Facebook-følgere (Bilag 4.1).  
 
Grundet dette er de opslag som Københavns Kommune poster på Facebook-siden, primært 
henvendt til denne brede mellemgruppe, som ifølge Tine Germundsson er en afspejling af 
Facebooks brugere generelt (Germundsson, 2018: s. 40). Dog er der ind imellem indhold som 
postes, hvor det er vanskeligt at identificere hvem, der er den idéelle modtager på Facebook, 
som Tine Germundsson uddyber i dette eksempel:  
 
“(...), for eksempel er der lige kommet noget op om demens i dag, og så kan vi så godt 
indimellem tænke, okay vi ved ikke hvor mange demens vedrører. Altså hvor mange der er tæt 
på det. Men vi kan heller ikke gå ind og lave noget der er super målrettet, fordi at vi ved ikke, 
[om] har du en mor der har det eller en bedstefar eller et eller andet? Så nogle gange så går vi 
lidt på kompromis, men som regel er vi nødt til at tilgodese det brede fællesskab. (...) Men det 
skal have en forholdsvis bred appel, for ellers så gider folk ikke at følge os.” (Germundsson, 
2018; l. 115-122). 
 
Ud fra disse udsagn, kan der argumenteres for, at det indhold, der bliver slået op, i høj grad er 
styret af ønsket om at appellere til den brede mellemgruppe. Dog anvender Københavns 
Kommune også dark posts, hvis et budskab skal målrettes mod en mere specifik og afgrænset 
målgruppe, hvilket Tine Germundsson klarlægger i følgende citat:  
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“Men også meget på dark-posts, hvor vi laver annoncering på Facebook, (...) der går bagom. 
(...) Altså der hvor vi skal prøve og nålestiksramme en målgruppe, det være så de ældre eller de 
unge, der laver vi sådan noget bagom, hvor vi sender direkte ud til 
aldersgruppen.”  (Germundsson, 2018; l. 89-92).  
 
Begge former for posts lægger sig under kategorien netværkskommunikation, der kombinerer 
massekommunikation og interpersonel kommunikation med henblik på at udnytte den 
interpersonelle kommunikations styrker. De almindelige posts har dog en lavere grad af 
målrettet kommunikation, idet Københavns Kommune via dem appellerer til en større del af 
deres følgere. Dog kan det stadig karakteriseres som netværkskommunikation, da det er en-til-
mange kommunikation, der har rødder i massekommunikationen. Desuden er der også 
mulighed for feedback ved at like, dele eller kommentere, hvilket har rødder i interpersonel 
kommunikation (Sepstrup & Fruensgaard, 2010).     
 

5.3.1.2 Instagram  
 
På Instagram har Københavns Kommune i skrivende stund (24. april 2018) cirka 24.800 følgere 
(Instagram, 2018), som ifølge Tine Germundsson er et meget pænt antal (Germundsson, 2018: 
s. 41). I forhold til disse følgere har Københavns Kommune i sammenligning med Facebook ikke 
den samme viden om disse, da de ikke har adgang til dataen, idet de skal betale sig til det 
(Bilag 4.2).  
 
I nedenstående figur, der præsenterer Københavns Kommunes formål med anvendelsen af 
Instagram, tages mediets visuelle præmis i betragtning. Instagrams indhold er primært visuelt 
i form af billeder og videoer med mulighed for dertilhørende tekst, hvilket afspejles i 
Københavns Kommunes primære intention om at poste billeder på dette medie.  
 

 
Figur 5.4 - Københavns Kommunes formål med Instagram (KK1, 2018) 
 
Disse billeder og videoer der postes, er primært billeder af København og happenings i 
København (Instagram, 2018). Dog er det re-posts, hvilket betyder at det ikke er Københavns 
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Kommune, der skaber dem. De anvender i stedet det UGC, der allerede er blevet postet af 
andre brugere, hvilket Tine Germundsson uddyber:  
 
“(...) det krudt vi bruger på den, det er jo primært re-posting. Så vi er ikke ude og tage en masse 
billeder og være enormt kreative eller noget som helst. Vi benytter os af, at folk rigtig gerne vil 
have at deres billeder bliver set. Og der er det jo klart at så sidder min kollega Mette Marie 
simpelthen og bladrer og så bruger vi så et [billede]. Så finder vi et billede som en borger har 
taget og spørger om vi må bruge det og så kobler vi det på et eller andet der sker i kommunen 
der er relevant.” (Germundsson, 2018; l. 167-173). 
 
De posts som Københavns Kommune selv poster på deres Instagram består derfor 
udelukkende af UGC.  
I og med, at Instagram er ejet af Facebook er der mulighed for sammenspil mellem disse. 
Muligheden består af, at man som bruger af begge medier kan re-poste ens Instagram-post på 
Facebook, så postet fremgår på ens Instagram og Facebook-side. I en gennemgang af 
Københavns Kommunes Facebook-side kunne vi se, at de flere gange havde benyttet sig af 
denne mulighed. Tine Germundsson oplyste os dog om, at der ikke var strategiske tanker bag, 
da de rent faktisk ikke havde gjort det med vilje. Dog funderer hun over om det kunne være en 
god strategi fremover (Germundsson, 2018: s. 41).  
 

5.3.1.3 Snapchat  
 
Snapchat er den sociale netværksside, som Københavns Kommune senest er begyndt at 
anvende. Beslutningen om at være til stede på Snapchat var grundet et ønske om at nå den 
unge målgruppe gennem dette medie (Germundsson, 2018: s. 42). Københavns Kommunes 
Snapchat-profil har pr. 17. april 2018 cirka 1500 følgere (Germundsson, 2018: s. 41). 
Nedenstående figur præsenterer de overordnede officielle formål for anvendelsen af 
Snapchat, hvor den unge målgruppe da også eksplicit er nævnt:  
 

 
Figur 5.5 - Københavns Kommunes formål med Snapchat (KK1, 2018) 
 



Side 83 af 120 
 

Dog bliver Snapchat ikke prioriteret i så høj grad som Facebook og Instagram, hvilket ifølge 
Tine Germundsson skyldes manglende ressourcer, hvilket hun uddyber i følgende citat:  
 
“(...) Der er det jo sådan, at lige præcis det råd vi giver alle mulige andre om, lad nu være med 
at hyre en studentermedhjælper og sæt vedkommende hen i hjørnet og lave sociale medier. 
Men det er så det der er gældende her, fordi at vi ikke har flere ressourcer. Så lige nu har vi en 
elev som tager sig lidt af den. Men vi er ikke super fokuserede på den. Den er der og vi holder 
den i live og vi får folk til at lave take-overs. Ungerådet og så videre og så videre. Altså vi er 
selvfølgelig meget fokuserede på, at det skal være ungt indhold der har en eller anden relevans 
for den unge målgruppe, for det er derfor vi har den. Men den lider altså lidt en stilværdig 
tilværelse.” (Germundsson, 2018; l. 192-199).  
 
Da Københavns Kommunes blev oprettet på Snapchat for 2-3 år siden var det også grundet et 
ønske om, at møde de unge mere i øjenhøjde, hvilket Tine Germundsson uddyber:  
 
“(...) det var fordi at det kunne blive en mere uformel måde for at høre fra sin kommune eller 
være i dialog med sin kommune. Men det med Snapchat er, at det er jo en-til-en. Så det 
argument med en-til-flere den er jo ikke rigtigt til stede vel. Men nej, det var ligesom for at vise 
den brune kommune behind the scenes, så at sige.” (Germundsson, 2018; l. 264-267) 
 
På Snapchat er der derudover en udfordring idet der ikke er et news feed som på Instagram 
og Facebook. Story posts eller snaps er tilgængelige for følgere i givent tidsinterval, men 
følgerne skal selv klikke på dem for at se dem (Chandler & Munday3, 2016), modsat Facebook 
og Instagram. Ifølge Tine Germundsson er det derfor vigtigt, at indholdet der postes er 
interessant for at følgerne kontinuerligt klikker sig ind på deres story posts.  
Dog viser de seneste tal, at deres opslag har fået en tilfredsstillende reach og er blevet set af 
mange af deres følgere (Germundsson, 2018: s. 42). Ud fra dette kan der sættes 
spørgsmålstegn ved Tine Germundssons opfattelse af at Snapchat er et en-til-en medie, i og 
med at Københavns Kommune via story posts og almindelige snaps kan nå op til 1500 følgere. 
 
Derudover nævner Tine Germundsson, at de via den sociale netværksside laver take-overs, 
hvilket vil sige at udefrakommende personer eller organisationer “overtager” afsenderrollen på 
mediet i et givent tidsrum. Det er derfor stadig Københavns Kommune der er den officielle 
afsender, men det er den person, der laver en take-over der producerer og poster indholdet. 
Tine Germundsson nævner i følgende citat et eksempel på en take-over samt den risiko, 
kommunen samtidig løber ved dette tiltag:  
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“Jamen det er for eksempel Ungerådet [der har lavet take-overs]. De har lavet en del. Det er jo 
lige under et nyetableret politisk organ, hvor de unge får lov til at føde idéer ind til politikerne. 
Så hele denne der opstartsfase med at folk kunne melde sig som kandidater og man kunne 
stemme og så videre, de har fået lov. Det har været med varierende kvalitet vil jeg sige, men det 
er jo så også den risiko man løber. Og så har der også være noget oppe fra rådhuset og sådan. 
Men vi har prøvet at lave nogle retningslinjer og vi prøver at dirigere folk i en eller anden retning. 
(...) Altså det skal være nogen der har en kærlighed for det. Og kan finde ud af det.” 
(Germundsson, 2018; l. 226-234).  
 
Alt i alt kan det udledes, at Københavns Kommune ikke satser synderligt meget på anvendelsen 
af Snapchat. Tine Germundsson erkender, at de ikke har været gode nok til at tænke Snapchat 
ind i indholdsstrategien, hvilket skyldes manglende ressourcer. Dog udelukker hun ikke, at 
fokusset kan øges i fremtiden såfremt de tilføres flere ressourcer:  
 
“Altså, hvis vi kommer til at fokusere mere på det [Snapchat], så bliver det fordi at vi får tilført 
nogle flere ressourcer. Så det er ikke fordi at vi går og tænker, at nu skal vi gå hardcore efter de 
15-18 årige. Men så er det fordi at vi godt vil på sociale medier, komme så bredt ud at vi rammer 
alle målgrupper, så godt som muligt.” 
 
På nuværende tidspunkt satser Københavns Kommune i højere grad på Facebook og 
Instagram, grundet muligheden for at nå et bredere publikum (Germundsson, 2018: s. 41).  
 

5.3.2 Muligheder for E-government  
 
Ud fra ovenstående afsnit samt den indsamlede empiri og teori omkring sammenhængen 
mellem sociale netværkssider og e-government, præsenterer dette afsnit de muligheder som 
disse giver Københavns Kommune. Afsnittet belyser i den forstand, de muligheder som 
Københavns Kommune har for at anvende sociale netværkssider som strategisk værktøj i et e-
government- og kommunikationsperspektiv.  
 
Ved at udnytte sociale netværkssiders muligheder for netværkskommunikation og dermed 
også tovejskommunikation mellem Københavns Kommune og borgere, har kommunen en 
mulighed for at kommunikere med borgerne i øjenhøjde. Ifølge Cornelissen (2014) kan 
tovejskommunikation nemlig være med til at skabe et mere humant image af en organisation i 
brugernes øjne. 
Københavns Kommunes tilstedeværelse samt interaktion med borgere på sociale 
netværkssider kan være medvirkende til at give kommunen en konversationsstemme, hvilket 
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beskrives som en engagerende og naturlig kommunikationsstil. Dette skaber et grundlag for 
at skabe positive følelser, et favorabelt image samt stærke relationer (Cornelissen, 2014).  
 
Sociale netværkssider kan dermed også have en betydende virkning for i højere grad at 
forbinde offentlige myndigheder og borgere, ved muligheden for udveksling af idéer og 
vidensgenerering (Vakeel & Panigrahi, 2018: 12-13). Begrebet e-participation dækker blandt 
andet over dette, da det omhandler initiativer der involverer borgere i beslutningsprocesser. 
E-participation og tovejskommunikation kan derudover også medvirke til en øget 
demokratisering og nedbrydning af magtdistance mellem borgere og offentlige myndigheder 
(Vakeel & Panigrahi, 2018). Anvendelse af sociale netværkssider kan dermed skabe et mere 
humant image af Københavns Kommune samt nedbryde eventuelle magtdistancer, hvilket er 
væsentligt i forhold til udvikling indenfor e-government (Vakeel & Panagrahi, 2018).  
 
Derudover er en klar fordel ved brug af sociale netværkssider, at en stor mængde af borgere 
kan nås relativt hurtigt med lave omkostninger (Vakeel & Panigrahi, 2018). Dette understøtter 
Tine Germundsson også da hun nævner, at Københavns Kommunes rekord reach for et indlæg 
er 800.000 Facebook-brugere (Germundsson, 2018: s. 43).  
Flere teoretikere er enige i at brugen af sociale netværkssider kan fremme borgeres 
engagement i e-government (Vakeel & Panigrahi, 2018);(Olivera & Welch, 2013). Dette kan 
blandt andet gøres gennem spredning af information, feedback på servicekvalitet og e-
participation, hvilket Københavns Kommune i mere eller mindre grad forsøger at gøre på de 
sociale netværkssider.  
 

5.3.3 Begrænsninger for E-government  
 
Ligesom sociale netværkssider giver muligheder for e-government, findes der også visse 
begrænsninger, hvilket vil blive belyst i dette afsnit.  
 
Som nævnt i ovenstående afsnit, kan muligheden for netværkskommunikation lede til et 
favorabelt image, stærke relationer samt øge muligheden for e-participation. Dog er der 
begrænsninger for hvad der kan kommunikeres over disse platforme.  
Først og fremmest, skal Facebook ifølge Københavns Kommunes indholdsstrategi være fri for 
politiske posts og dagsordner, som Tine Germundsson uddyber:  
 
“(...) specifikt i forhold til Facebook, der er det jo sådan at det skal være fuldstændig apolitisk. 
Der er ikke billeder af politikere, der er ingen politikere der bliver nævnt med navns nævnelse. 
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Der kan godt figurere et citat eller der kan godt figurere et billede inde i en film eller noget. Men 
det er slet ikke et politisk univers på nogen måde.” (Germundsson, 2018; l. 151-155).  
 
Dermed lægger indholdet der postes på Facebook ikke op til politiske debatter, hvilket 
Københavns Kommune foretrækker at bruge LinkedIn og Twitter til. Dette er taget efter en 
beslutning om at Facebook skal være københavnernes side. Eftersom at Københavns 
Kommune er en offentlig instans, så er de tilbud, der udbydes til borgerne samt dertilhørende 
beslutninger herom relaterede til politiske beslutninger (Germundsson, 2018: s. 40-41). Derfor 
kan der argumenteres for, at der grundet den apolitiske indholdsstrategi, findes en 
begrænsning for muligheden af e-participation, hvis politiske og kommunale beslutninger og 
tiltag ikke kan diskuteres på Københavns Kommunes Facebook-side. Dette efterlader 
spredning af information og feedback på servicekvalitet, som reelle muligheder for at udvikle 
e-government gennem sociale netværkssider (Oliviera & Welch, 2013). Her kan spredning af 
information relateres til massekommunikation og envejskommunikation, hvilket ikke 
understøtter en nedbrydelse af magtdistance mellem offentlige myndigheder og borgere.  
 
Dernæst er der grundet datasikkerhed også en begrænsning for hvad der kan kommunikeres 
om på de sociale netværkssider. Som Christian Kühne understreger, så skal det offentlige 
kunne værne om borgernes fortrolighed og sikkerhed, hvilket kan være en udfordring på 
sociale netværkssider:  
 
“(...) altså vi kan sagtens kommunikere via Facebook om alle mulige generelle ting, altså hvad 
skal jeg gøre hvis jeg vil det? Jamen så skal du gøre det osv. Altså hvad skal jeg gøre hvis jeg 
skal have et nyt pas, jamen du kommer bare osv. Men hvis det handler om borgerens konkrete 
sager, altså en ansøgning om boligtilskud eller andet. (...) jamen det er jo ikke Facebook vi kan 
gøre sådan noget på. Og så mærker jeg, at næste spørgsmål nok er, jamen hvorfor egentlig 
ikke? Men der er noget fortrolighed her f.eks. sundhedsoplysninger, lægeoplysninger osv.” 
(Kühne, 2018; l. 509-516).  
 
Til tider oplever Digitaliseringsstyrelsen også, at borgere sig henvender med konkrete sager 
over de sociale netværkssider, hvortil det er deres opgave at dirigere dem hen til de rigtige 
kanaler, som Helle Egly Jespersen uddyber her:  
 
“Og der kommer så nogle gange nogle borgere og siger, jeg har problemer med min NEMID, 
men det er mere sådan en support ting. Så der sørger vi for, at få dem dirigeret hen til de rigtige 
steder. Og vi skal jo ikke sidde på de medier [sociale netværkssider] og supportere dem direkte 
og spørge: hvad sagde du dit CPR-nummer var? Altså det skal vi ikke spørge dem om, for det 
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skal vi ikke have at de skriver på Facebook eller hvor det nu er. De skal hen på de rigtige kanaler.” 
(Jespersen, 2018; l. 366-371).  
 
Grundet ovenstående er tovejskommunikationen på disse sociale netværkssider mellem 
Københavns Kommune og borgere således begrænset, idet indholdet hverken må indeholde 
politiske emner eller konkrete personsager. Her er det således Københavns Kommunes 
opgave, at få de borgere der poster eller kontakter dem med dette indhold, dirigeret videre til 
passende og egnede kanaler.  
 
Endnu en væsentlig begrænsning for Københavns Kommune og organisationer, der anvender 
Facebook generelt, er Facebooks relativt nye opdatering, hvor brugere bliver eksponeret for 
væsentligt mindre offentligt indhold og mere privat indhold. Det offentlige indhold består af 
posts og annoncer fra virksomheder, mærkevarer og medier, hvor det private indhold består 
af det UGC, der produceres af ens Facebook-venner og netværk (TV2, 2018). Motivationen for 
denne ændring er Facebooks ønske om at skabe en mere værdifuld platform for brugerne, der 
med denne opdatering skal sikre at venne- og familierelationer sættes over virksomheders 
annoncering og fansider i brugernes news feed (TV2, 2018).  
Denne ændring har allerede haft indflydelse på Københavns Kommunes muligheder for at 
ramme et stort antal borgere, som Tine Germundsson forklarer:  
 
“Vores rekord er jo at et indlæg har fået et reach på 800.000 og det kommer aldrig til at ske. 
Og helt gratis. Og det kommer aldrig til at ske mere. Altså, med mindre at det er fuldstændig 
crazy ikk. Men det er op ad bakke nu og det er ikke så sjovt som det har været, for sådan nogle 
som os. Altså, det har været enormt fedt at se hvor langt man kunne komme for meget få penge 
eller slet ingen penge. Og det er vi bare ikke begunstiget af længere. Så nu er vi kommet dertil, 
hvor vi faktisk skal overbevise de forskellige enheder om, at de skal sætte penge af til det 
[annoncering og dark-posts på Facebook], på samme måde som de ville sætte penge af til en 
byrumskampagne eller en plakat og så videre. Hvor det før har været gratis.” (Germundsson, 
2018; l. 279-287).  
 
Som tidligere nævnt lider Københavns Kommunes SoMe-aktiviteter allerede under manglende 
ressourcer i form af manglende arbejdskraft, hvilket denne Facebook-opdatering yderligere 
har været medvirkende til at påvirke i en negativ retning. Nu drejer det sig også om manglende 
økonomiske ressourcer, da det samme reach ikke kan nås enten gratis eller for et relativt småt 
beløb.  
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5.4 Opsummering 
 
Generation Z er i meget høj grad til stede på de 3 sociale netværkssider Facebook, Snapchat 
og Instagram, dog varierer deres anvendelse, interesse og holdninger til de 3 platforme meget. 
Selvom Facebook er højest repræsenteret statistisk i forhold til oprettelse og brug, er det 
samtidig den platform respondenterne ifølge dem selv har mindst interesse for, og i nogen 
grad også føler sig tvunget til at være en del af. Derfor agerer de primært som enten observers 
eller collaborators i forhold til det UGC der er offentligt tilgængeligt. Respondenterne 
anvender i langt højere grad Instagram og Snapchat af egen interesse, hvor de også er mere 
tilbøjelige til at lægge indhold op og derfor agerer som contributors. På Instagram og især 
Snapchat interagerer respondenterne også i højere grad med venner og bekendte, hvilket gør, 
at de finder disse platforme mere private og familiære end Facebook, som til gengæld opfattes 
som mere åben. Brugernes relationer på de forskellige medier, spiller derfor en stor rolle i 
forhold til det indhold som de selv producerer og det indhold de bliver eksponeret for. Dog 
kan det konkluderes at Generation Z primært anvender alle 3 sociale netværkssider til 
kommunikation og underholdning.  
 
Derudover kan det overordnet udledes at Generation Z hverken har den store viden om eller 
interesse i kommunen eller det offentlige Danmark. Flere respondenter mener, at ordet 
kommune i sig selv har en overvejende negativ klang, da de ofte hører kommunen omtalt i 
negative sammenhænge. Dog har de en opfattelse af kommunen som noget der er vigtigt og 
seriøst, men har svært ved at uddybe hvorfor.  
De har derimod et relativt godt kendskab til de rettigheder og muligheder, som de har gennem 
de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. De har dog ikke nødvendigvis et behov for at 
anvende offentlige digitale selvbetjeningsløsninger når de fylder 15, men i takt med at de bliver 
ældre øges behovet. Fritidsjob er både gennem denne analyse og Advices rapport 
identificeret, som den anledning der får Generation Z til at blive integreret på de offentlige 
digitale selvbetjeningsløsninger. Analysen bakker således op om Advices anbefalinger om, at 
udforme budskabet der kommunikeres til de unge med målrettet indhold der efter de unges 
opfattelse er relevant for dem.  
 
Med henblik på netop at producere relevant og målrettet kommunikation tilpasses indhold til 
de forskellige sociale netværkssider, der anvendes ud fra Københavns Kommunes 
indholdsstrategi. Således varierer kommunikationsprodukterne, som på Facebook og 
Instagram målrettes efter en bred målgruppe. Dog anvendes der dark posts, hvis budskabet er 
rettet mod en smallere og mere specifik målgruppe, eksempelvis de ældre eller de unge.  
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På Snapchat tilpasses indholdet efter den unge målgruppe. Indholdet der postes er derfor 
primært relevant for unge, og der anvendes take-overs, hvor relevante repræsentanter fra 
ungdomsorganisationer overtager Snapchat i en given tidsperiode. Københavns Kommune 
prioriterer dog Instagram og Facebook, grundet manglende ressourcer, idet en bredere 
borgergruppe kan nås gennem disse medier.  
 
Fælles for alle disse kommunikationsprodukter er, at Københavns Kommune har muligheden 
for at kommunikere med borgere i øjenhøjde, og dermed mindske eventuelle magtdistancer 
og barrierer mellem borgere og kommunen. Muligheden for netværkskommunikation og 
dermed tovejskommunikation, lægger op til en højere grad af e-participation og feedback, 
hvilket kan fremme Københavns Kommunes image og positive følelser og relationer mellem 
følgere og kommunen.  
 
Alligevel er der visse begrænsninger, da ikke alt indhold er egnet eller passende på disse 
sociale netværkssider. Indholdet må eksempelvis ikke indeholde politiske emner, eller 
omhandle konkrete personsager, da der på grund af datasikkerhed ikke må fremgå nogle 
personfølsomme oplysninger. Ydermere har Facebooks relativt nylige opdatering gjort det 
sværere og mere omkostningsrigt at nå ud til Facebook-brugere. Dette skyldes, at det indhold 
der vises for brugerne nu i højere grad skal være UGC produceret af Facebook-venner, frem 
for offentligt indhold fra virksomheder, kendte og medier. Dette giver endnu en udfordring for 
Københavns Kommunes SoMe aktiviteter, der i forvejen mangler ressourcer, idet disse 
aktiviteter i højere grad kræver en økonomisk investering.   
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5.5 Analyseområde 2: Københavns Kommune, Sociale 
Netværkssider og Generation Z 
 
Afhandlingens analyseområde 2 omhandler Københavns Kommunes muligheder og 
begrænsninger for at kommunikere med Generation Z gennem de sociale netværkssider. Der 
vil derfor arbejdes videre med de mest relevante indsigter og tendenser fra analyseområde 1, 
der så vil blive analyseret i forhold til problemformuleringen. 
Analyseområdet vil være opdelt i et mere optimistisk perspektiv og et mere pessimistisk 
perspektiv set i relation til problemformuleringen. Det optimistiske perspektiv vil derfor 
undersøge forskellige muligheder, som de teoretiske og empiriske indsigter giver Københavns 
Kommune for at kommunikere til Generation Z på sociale netværkssider. Omvendt vil det 
pessimistiske perspektiv undersøge forskellige begrænsninger i forhold til samme emne, som 
også beror på både teoretiske og empiriske indsigter og tendenser.  
 

5.5.1 Analyseområde 2a: Et SoMe-Optimistisk Perspektiv  
 

5.5.1.1 En Mulighed i Facebook 
 
I den tidligere nævnte rapport Bliv Digital Borger udarbejdet af Advice for 
Digitaliseringsstyrelsen, foreslår analyse- og reklamebureauet regelbaseret annoncering på 
blandt andet Facebook og Instagram målrettet unge i alderen omkring 15 år (Advice, 2018:62). 
Dette er i forbindelse med den foreslåede “to be brugerrejse” for det unge segment, når de 
bliver 15 år, og derefter modtager et underretningsbrev om at blive digital borger. Her foreslår 
Advice så, på baggrund af analyser og interviews med målgruppen, at det offentlige gennem 
målrettet annoncering på de 2 sociale netværkssider kan kommunikere med Generation Z med 
henblik på at skabe opmærksomhed omkring at blive digital borger og anvende digitale 
selvbetjeningsløsninger (Advice, 2018:62). 
  
Denne holdning deles til en vis grad af Tine Germundsson, der som nævnt er ansvarlig for det 
strategiske arbejde bag Københavns Kommune tilstedeværelse og kommunikation på sociale 
netværkssider. I forhold til Københavns Kommunes muligheder for at kommunikere med 
Generation Z på sociale netværkssider nævner Tine Germundsson:  
 
“Ja. Det ser jeg helt klart. Der er jo et punkt på den kommunale agenda der handler rigtig meget 
om co-creation og medskabelse, og der tænker jeg at de sociale medier er et rigtig rigtig godt 
redskab. Og der tænker jeg at vi kunne få rigtig mange, altså der kan vi sagtens få de unge med 
på banen (...) Du kan faktisk gå hen og markere dig i forskellige sammenhænge. Så hvis der er 
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ressourcerne til det og hvis der er viljen til det, så tror jeg at man kan bruge det til rigtig meget. 
Det er jeg helt overbevist om.” (Germundsson, 2018; l. 325-338).  
 
“Og jeg mener, hvis vi gerne vil fortælle nogle ting, så er det jo stadigvæk den vej indtil der 
kommer nogle andre veje, hvor de unge er til stede som vi kan bruge. (..) Jeg har simpelthen 
ikke noget bedre bud på, hvordan vi kan få fat i dem end via de sociale medier.” (Germundsson, 
2018; l. 344-348).  
 
Det kan derfor udledes, at Tine ser relativt optimistisk på mulighederne for at nå Generation Z 
gennem sociale netværkssider, delvist grundet de muligheder, som platformene giver, men 
også fordi, at det er der segmentet simpelthen er tilstede. Hun er dog også inde på, at det 
kræver en vis mængde ressourcer og vilje for, at Københavns Kommune vil være i stand til at 
kommunikere strategisk succesfuldt med denne målgruppe.  
 
Disse holdninger fra Advice og Tine Germundsson deles også i nogen grad af vores 
respondenter fra målgruppen i fokusgruppeinterviewene. Her omhandler den sidste del af 
begge interviews en samtale og form for brainstorm i forhold til Københavns Kommunes 
muligheder, for at nå respondenterne gennem Facebook, Instagram og Snapchat.  
I forhold til om respondenterne kunne forestille sig at følge Københavns Kommune på 
Facebook svarede en af de 15-årige respondenter blandt andet: 

  
“Ja altså hvis de mindede mig om ting, så kunne det godt være. Men hvis det var ting, der ikke 
rigtig kom mig ved, så ville jeg nok ikke.” (Fokusgruppe 1; l. 600-601).  
 
Dog var de andre 15-16 årige respondenter samt fokusgruppe 3’s respondenter en anelse mere 
kritiske. Til gengæld var der mere optimisme hos fokusgruppe 2 i forhold til dette emne. De 
nævnte dog alle, at de kun kunne forestille sig kommunen kommunikere til dem over sociale 
netværkssider og ikke så meget den anden vej rundt (Fokusgruppe 2). I forhold til om 
respondenterne fra fokusgruppe 2 kunne se kommunen ramme dem med annoncer eller andre 
opslag på sociale netværkssider, kom de blandt andet med følgende ytringer:  
 
“Så synes jeg at det er fair nok at de gør det over Facebook”. (Fokusgruppe 2; l. 487). 
 
“Ja fordi at det er lettere at få fat i os unge mennesker på Facebook og sociale medier i stedet 
for at for eksempel at sende en mail. Hvis de gerne vil have hurtigt spredt ordet om det om SU 
eksempelvis, så vil Facebook være en lettere måde i stedet for at skulle sende en mail til hver 
eneste som skal til at søge SU”. (Fokusgruppe 2; l. 491-494). 
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På baggrund af ovenstående kan udledes, at der til en vis grad er synergi mellem Københavns 
Kommunes og respondenternes holdninger, til kommunens muligheder for at kommunikere til 
Generation Z igennem Facebook. Dog kan indsigterne og tendenser siges at være relativt 
generiske, og de siger derfor ikke meget om de specifikke muligheder, der ligger i 
kommunikationen mellem de 2 parter. Derfor vil de næste afsnit af dette analyseområde belyse 
mere specifikt, hvilke muligheder der ifølge denne analyse er for kommunens kommunikation 
til Generation Z gennem sociale netværkssider.  
 

5.5.1.1.1 Teoretisk og Empirisk Optimisme  
 
Som nævnt i analyseområde 1c, er flere teoretikere enige om, at der findes visse muligheder 
for e-government på sociale netværkssider. Dette kan derfor til en vis grad relateres til 
ovenstående indsigter fra Københavns Kommune og respondenterne fra Generation Z.  

 
Først og fremmest argumenterer Vakeel & Panigrahi (2018) for, at sociale netværkssider i 
højere grad kan forbinde borgere og myndigheder blandt andet ved udveksling af idéer og 
vidensgenerering (Vakeel & Panigrahi, 2018). Dette kan relateres til Tine Germundssons tanker 
omkring potentialet for co-creation og medskabelse med Generation Z igennem sociale 
netværkssider. Dog nævnte flere af respondenterne, at de havde svært ved at forestille sig 
dialog med kommunen over Facebook, og at det nok primært skulle være kommunen, der 
kommunikerede til dem.  
 
Derudover er der ifølge Vakeel & Panigrahi (2018) en klar fordel ved sociale netværkssider, 
nemlig at offentlige instanser er i stand til at kunne kommunikere til en lang række borgere 
med relativt lave omkostninger (Vakeel & Panigrahi, 2018). Denne holdning deler både Tine 
Germundsson (Germundsson, 2018: s. 41), Christian Kühne (Kühne, 2018: s. 24) og flere af 
respondenterne (Fokusgruppe 2: s. 66). Det kan derfor udledes, at der til en vis grad er en 
synergi her både teoretisk og empirisk i forhold til at Københavns Kommune har mulighed for 
at nå en stor målgruppe herunder Generation Z igennem Facebook.     
 
Ifølge Oliveria & Welch (2013) er det dog vigtigt at man som offentlig myndighed udvikler klare 
strategier i forhold til hvilke budskaber, der skal kommunikeres på hvilke sociale netværkssider. 
Det er således ikke nok blot at have en tilstedeværelse på eksempelvis Facebook, det kræver 
også strategisk arbejde i forhold til budskab og udvælgelse af målgruppe, der skal 
kommunikeres med. 
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Dette kan relateres til de overvejelser Tine Germundsson har gjort sig rent strategisk i forhold 
til Københavns Kommunes tilstedeværelse på Facebook, og deres muligheder for at 
kommunikere med Generation Z. Tine Germundsson nævner, at kommunen ikke har nemt ved 
at nå de 15-18 årige igennem Facebook, selv med målrettet annoncering gennem dark posts 
(Germundsson, 2018: s. 39). 
 Tine Germundsson nævner flere gange i interviewet, at der skal en ekstra strategisk indsats 
samt bevilget ressourcer til, hvis Københavns Kommune skal nå Generation Z gennem sociale 
netværkssider (Germundsson, 2018: s. 41). Dette kan samtidig relateres til de indsigter, der blev 
analyseret i analyseområde 1a. Her blev det klart, at der generelt set skal noget unikhed 
gennem humor eller relevans før indhold fra organisationer fanger de unges opmærksomhed 
på Facebook. Dette skyldes, at Generation Z bliver eksponeret for en stor mængde indhold på 
denne sociale netværksside fra en lang række forskellige afsendere. 
   
Derfor kan det også udledes, at der er en synergi teoretisk og empirisk i forhold til vigtigheden 
af den strategiske indsats bag Københavns Kommunes kommunikation, såfremt indholdet og 
budskabet skal nå Generation Z og fange deres interesse. Dette vil ligeledes blive behandlet 
og uddybet i nedenstående afsnit omkring relevant målrettet kommunikation.  
 

5.5.1.2 I Øjenhøjde med Generation Z  
 
På baggrund af analyseområde 1, kan der argumenteres for, at sociale netværkssider kan være 
en mulighed for Københavns Kommune at kommunikere mere i øjenhøjde med Generation Z. 
Dette er Tine Germundsson også inde på flere gange i interviewet, hvor hun eksempelvis 
nævner, at hun ser Snapchat, som en mere uformel måde at høre fra sin kommune på eller 
være i dialog med dem (Germundsson, 2018: s. 42). Derudover er hun også inde på, hvordan 
kommunen lidt mere overordnet set kan øge sin relation til Generation Z gennem sociale 
netværkssider:  
 
“Som ung så har du sådan en eller anden angst for alt det der hedder noget med kommune. 

Men vi synes også at det er også vores opgave at fortælle de unge, okay hvad får du egentlig fra 

din kommune. Altså hvad er en kommune for en størrelse, andet end nogle politikere og nogle 
administrative mennesker som sidder foran en computer”. (Germundsson, 2018; l. 243-246).  
 
Ovenstående stemmer i høj grad overens med indsigterne fra analyseområde 1b om 
Generation Z’s forhold til Københavns Kommune. Her blev det klarlagt, at flere af 
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respondenterne anser kommunen, som noget kedeligt, gråt og tørt, men stadig noget, der er 
relativt vigtigt for dem eller bliver det senere i livet.  
Generelt anså respondenterne Københavns Kommune og digitale offentlige 
selvbetjeningsløsninger, som noget meget seriøst og vigtigt når det kom til arbejde, løn og 
uddannelse eksempelvis. 
På baggrund af de unges uvidenhed om kommunens arbejde og deres syn på seriøsiteten og 
vigtigheden af kommunen, kan det udledes, at respondenterne har relativt svært ved at 
identificere sig med Københavns Kommune. Ifølge Christina Kühne har dette et vist fokus hos 
kommunen i forhold til deres arbejde med relationen til Generation Z:  
 
“Altså vi prøver jo hele tiden på at møde borgere i øjenhøjde så at sige. Så når vi møder unge, 
jamen så prøver vi på at tale et sprog, som de forstår. Altså det er nok selve headlinen kan man 
sige.” (Kühne, 2018; l. 102-104).  
 

5.5.1.2.1 Nedbrydelse af Magtdistance 
 
Ifølge Vakeel & Panigrahi (2018) kan magtdistance spille en afgørende rolle, i forhold til 
offentlige instansers muligheder for at kommunikere og interagere med borgere gennem e-
government på sociale netværkssider. Især graden af involvering af borgerne er afhængig af 
magtdistancen, og lande med relativt mindre magtdistance mellem myndigheder og borgere, 
vil således have bedre mulighed for skabe relation mellem offentlige instanser og borgere 
gennem e-government (Vakeel & Panigrahi, 2018). 

 
Som nævnt tidligere i den teoretiske referenceramme for denne afhandling har 
kulturteoretikeren Hofstede kategoriseret Danmark, som et land med relativt lav magtdistance 
(Hofstede Insights, 2018). Danmark har derfor antageligt en magtdistance, der relativt set 
burde give muligheder for Københavns Kommune til at kommunikere og interagere med 
borgere via e-government og tovejskommunikation på sociale netværkssider.  
Baseret på ovenstående giver den relativt lave magtdistance i Danmark derfor Københavns 
Kommune muligheder, for at interagere med Generation Z gennem eksempelvis sociale 
netværkssider. 
Derfor er der både teoretisk og empirisk set synergi mellem holdningen om, at Københavns 
Kommune gennem sociale netværkssider kan komme mere i øjenhøjde med Generation Z, og 
derved nedbryde noget af magtdistancen mellem de 2 parter. Dette kan antageligt skabe 
muligheder for at forbedre relationen mellem Københavns Kommune og Generation Z, således 
at dette segment opnår større forståelse af kommunen og de services, som den kan tilbyde de 
unge borgere.  
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5.5.1.3 Målrettet & Relevant Kommunikation 
 
På baggrund af resultaterne fra vores indsamlede teori og empiri, understreges betydningen 
for relevant og målrettet kommunikation, i forhold til hvilke muligheder Købehavns Kommune 
har for at integrere Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gennem sociale 
netværkssider. Som nævnt i analyseområde 1, støtter både Christian Kühne, Helle Egly 
Jespersen og Tine Germundsson op om vigtigheden af dette. 
 
Ifølge Advice (2018) skyldes den nuværende problematiske integration blandt andet 
Generation Z’s manglende opfattelse af relevans samt en opfattelse af emnet som ligegyldigt. 
Derudover er det en væsentlig begrænsning, at Generation Z ikke har en større viden om eller 
interesse i den offentlige sektor generelt og, at de forbinder kommunen med noget 
overvejende kedeligt og negativt (s. 10).  
 
Et fællestræk for alle respondenterne var, at de havde et godt kendskab til de anledninger, for 
brug af de digitale offentlige selvbetjeningsløsninger, der var relevante for dem. Selv de 
respondenter der ikke var oprettet på disse endnu, var bevidste om hvad de kunne bruges til, 
og at de ville blive relevante for dem inden for en nær fremtid. Ifølge Advice (2018) er fritidsjob 
en udløsende anledning for oprettelse og kontinuerlig anvendelse af de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger (s. 28).  
Ud fra fokusgruppeinterviewenes resultater, erklærer vi os enige i dette udsagn, da de 
respondenter der havde et fritidsjob var oprettet og anvendte de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger på månedlig basis, da de modtager deres lønseddel på e-Boks. Dette 
var dog med undtagelse af en respondent, der efter sigende ikke modtog en lønseddel fra 
hendes fritidsarbejde.  
 
Ifølge Advice (2018) spiller disse relevante anledninger en vigtig rolle i forhold til unges 
incitament for at blive integreret på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, da de kan 
relatere disse til deres egen hverdag (s. 11). Flere af vores respondenter giver da også udtryk 
for at Københavns Kommunes kommunikation til dem på sociale netværkssider vil give 
mening, hvis budskabet har relevans for deres livssituation. 
 
Vores empiriske resultater bekræfter derfor vigtigheden af at budskabet i 
kommunikationsproduktet er tilpasset modtagerens livssituation og de dertilhørende 
relevante anledninger, med henblik på at kunne producere relevant og målrettet 
kommunikation på sociale netværkssider.  Vi argumenterer i den forbindelse for, at 
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kommunikationsproduktet i højere grad kan medvirke til en fuldstændig 
kommunikationsproces, hvis budskabet er relevant for den individuelle modtagers 
livssituation. Heri ligger der således en mulighed for Københavns Kommune for at integrere 
Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger ved anvendelse af målrettet 
kommunikation.  
Her kan der relateres til Københavns Kommunes anvendelse af dark-posts som strategisk 
værktøj på Facebook, hvor kommunen gennem sponseret indhold kan “nålestiksramme” en 
afgrænset modtagergruppe (Germundsson, 2018: s. 39). Derfor opfattes anvendelsen af dark-
posts, som et anvendeligt strategisk værktøj til at skabe målrettet kommunikation på sociale 
netværkssider.  
 

5.5.1.4 Samspillet mellem Afsender og Budskab 
 
I alle vores fokusgruppeinterviews, er respondenterne mere eller mindre skeptiske over for 
Københavns Kommunes tilstedeværelse på de sociale netværkssider, hvortil adskillige 
respondenter udtrykker, at det er usandsynligt at de ville følge kommunen på disse. Som 
tidligere nævnt, skyldes det blandt respondenternes negative associationer med kommunen, 
som R13 udtrykker i følgende citat:    
 
“Kommunen, det lyder bare som en eller anden gammeldags ting, hvor der sidder sådan nogle… 
(...) ja, som nogle tørre mennesker derinde og ikke rigtig laver noget. (...) ja, sådan en gammel 
dame der sidder og… [Afbrydes af R14] “ (Fokusgruppe 3; l. 513-518).  
 
Dertil tilføjer R14, at de budskaber han forestiller sig at kommunen ville lave ville have en 
formanende karakter, hvilket han uddyber:   
 
“Ja, lad være med at smid skrald. Det var sådan noget jeg ville forestille mig at de ville skrive. 
Altid sådan noget med, lad være med at gøre dit og lad være med at gøre dat. Og tænk nu på 
det her og vær ordentlig i trafikken og orienter dig nu ordentligt. Jeg tror at det er alt sådan 
noget der.” (Fokusgruppe 3; l. 538-541).  
 
Ud fra dette kan det udledes at respondenten forestiller sig, at kommunens opslag vil have en 
vis grad af magtdistance mellem kommunen og de unge. Til spørgsmålet om hvordan 
kommunen ville kunne lave indhold der var relevant for Generation Z svarer R15:  
 
“Jamen så skal de unge jo ind og gøre det jo. Fordi at de der gamle mennesker der sidder 
derinde [på kommunen], de har ikke styr på det. Det tror jeg ikke. De kan ikke nå ud til os på 
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samme måde, som hvis nu at en af os kom derind. Så tror jeg at vi kan nå lidt mere ud til de 
unge end de kan.” (Fokusgruppe 3; l. 508-511).  
 

5.5.1.4.1 Ung-til-Ung som Mulighed 
 
På baggrund af ovenstående sætter respondenterne spørgsmålstegn ved Københavns 
Kommune som afsender. Alle 3 fokusgruppeinterviews bærer desuden præg af at 
respondenterne mener, at de sociale netværkssider er for useriøse medier at anvende for en 
seriøs afsender som Københavns Kommune. Dermed argumenterer vi for, at der er en 
asymmetri i forholdet mellem sociale netværkssider som useriøse medier og Københavns 
Kommune som en seriøs afsender med et seriøst budskab i Generation Z’s øjne.  
 
I relation til R15’s forslag om at andre unge skal være afsendere, for i højere grad at nå ud til 
Generation Z, kan der relateres til de Snapchat take-overs som er en del af Københavns 
Kommune SoMe-strategi. Incitamentet for disse take-overs er ifølge Tine Germundsson at lave 
ungt indhold, der samtidig har en relevans for Generation Z (Germundsson, 2018: s. 41).  
Christian Kühne udtrykker også en interesse for brugen af ung-til-ung kommunikation og 
hermed anvendelsen af unge opinionsledere. Hertil nævner han Digital med det offentlige 
kampagnen, som Digitaliseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og KL er officiel afsender 
på. Der har de rekrutteret Alexander Husum og Alexander Vraa, der er kendte Youtubere. I 
kampagnen optræder de på en film, med budskabet om at brug af de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger er nemt og relevant for unge. Filmen blev postet på sociale 
netværkssider, og blev fulgt op med humoristiske opfordringer og konkrete guides til de unge 
(Digst2, 2017). Christian Kühne siger om kampagnen:  
 
“De har fået en Youtuber til at kommunikere ud til [de unge], og det kunne være interessant at 
se hvad effekten her er. Altså når han kommunikerer ud til, jeg ved ikke hvor mange der har set 
den.. Men hvad skaber det reelt af forandring? Andet end husk nu og husk nu. Hvilket jo er det 
der er formålet, og det kan jo sikkert også gøre noget. Jeg ved det ikke.” (Kühne, 2018; l. 602-
605).  
 
Ud fra både denne udtalelse, Københavns Kommunes anvendelse af take-overs samt 
Digitaliseringsstyrelsens kampagne, kan det udledes at der fra offentligt regi er en interesse i 
anvendelsen af opinionsledere og dermed et ung-til-ung afsender- og modtagerforhold. 
Derudover, nævner en række af respondenterne at de på sociale netværkssider primært følger 
kendte personer og Youtubere, hvilket sammen med R15’s forslag om ung-til-ung 
kommunikation indikerer at det ligeledes er interessant for Generation Z.  



Side 98 af 120 
 

 
Omtalte Digital med det offentlige kampagne har sin egen Facebookside, hvortil der i skrivende 
stund (den 4. Maj 2018), er 193 følgere. Dog har filmen med de 2 Youtubere opnået omkring 
225.000 visninger, 1100 likes, 88 delinger og 106 kommentarer (Facebook1, 2018). Dog viser 
dette kun at der har været en høj grad af attention, og ikke hvorvidt kommunikationsprocessen 
har ledt til et call-to-action som i denne kontekst er integration på offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger.  
 
Ud fra ovenstående, argumenterer vi for at unge opinionsledere kan have en positiv effekt for 
budskabet. Som Christian Kühne påpeger, er formålet og budskabet med Digital med det 
offentlige kampagnen det samme, som hvis kommunen eller Digitaliseringsstyrelsen selv var 
afsenderen. Dog er udformningen anderledes idet afsenderne af budskabet er opinionsledere, 
som de unge kan relatere til eller ser op til. Derved kan der argumenteres for, at symmetrien 
mellem afsender, budskab og medie alt andet lige bliver større, når der anvendes unge som 
opinionsledere, hvilket dermed også kan medvirke til en yderligere nedbrydning af 
magtdistance mellem den offentlige sektor og Generation Z. 
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5.5.2 Analyseområde 2b: Et SoMe-Pessimistisk Perspektiv 
 

5.5.2.1 Sponsoreret Indhold 
 
I analyseområde 1c blev det konkluderet, hvordan Københavns Kommune på nuværende 
tidspunkt anvender både Facebook, Instagram og Snapchat til målrettet kommunikation. Her 
kom det frem, at kommunen på Facebook primært laver posts, for at ramme så bredt, som 
muligt blandt deres ca. 75.000 følgere.  
Dog nævnte Tine Germundsson, at Københavns Kommune også laver sponsoreret indhold 
gennem Facebooks annonceringsplatform ved dark-posts, hvilket sker når kommunen gerne 
vil forsøge at ramme en afgrænset målgruppe, eksempelvis de unge.  
 
Hos Københavns Kommune ligger der således strategiske overvejelser bag deres valg af betalt 
annoncering på Facebook, hvor de gennem dark-posts har en tro på, at de kan nå Generation 
Z med deres kommunikation.  
 
I analyseområde 1a blev det konkluderet, at respondenterne generelt set har et negativt syn på 
reklamer og sponseret indhold på Facebook. 14 ud af 15 respondenter fra 
fokusgruppeinterviewene nævnte således, at der er efter deres mening er for mange reklamer 
og annonceret indhold i deres news feed (Bilag 3.2). Som nævnt i samme afsnit er specielt de 
yngre respondenter også skeptiske over for organisationer, der forsøger at kommunikere 
forskellige budskaber til dem over Facebook gennem påtaget humor.  
 
Ifølge Euromonitor (2011) er Generation Z også eksponeret for en stor mængde af annoncerede 
budskaber både fra mere traditionelle medier, men i høj grad også gennem forskellige digitale 
platforme såsom sociale netværkssider. Her har brugerne indirekte indvilget i at se og høre 
annonceret indhold, for så til gengæld at anvende de sociale netværkssider gratis. 
Da Generation Z derfor er udsat for mange reklamebudskaber gennem annonceret indhold, 
kan dette være blandt årsagerne til, at respondenterne ser relativt negativt på annoncer på 
Facebook.  
 

5.5.2.1.1 Københavns Kommune som Afsender? 
 
Baseret på ovenstående kan det udledes, at der ikke umiddelbart er synergi mellem 
Københavns Kommunes tro på at kunne kommunikere på Generation Z gennem dark-posts på 
Facebook, og respondenternes syn og holdninger til annonceret indhold på samme sociale 
netværksside.  
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Da Generation Z samtidig bliver eksponeret for store mængder af annonceret indhold overalt 
hvor de færdes online, har de derfor i hvis grad udviklet en skepsis overfor disse mange 
reklamebudskaber, som ifølge respondenterne ofte er rettet mod dem gennem en relativt 
påtaget humor (Euromonitor, 2011). 
 
Ovenstående indsiger kan også siges at være taget ud fra en relativt generel kontekst omkring 
respondenternes syn på annoncer på Facebook. Dog ytrede respondenterne også mere 
specifikke holdninger til deres vurdering af evt. sponsoreret indhold på Facebook fra 
Københavns Kommune:  
 
“Ja, jeg vil også sige at hvis det er fordi at de prøver at lave nogle opslag for at vi unge 
måske tænker mere over det, så tror jeg ikke at det er det rigtige medier. Jeg tror ikke at man 

gider at følge dem, selvom du siger at kommunen er der, så ville jeg aldrig følge dem.” 
(Fokusgruppe 3; l. 532-534) 
 
“Jeg tror også at meget af det bliver opsat som en eller anden joke-ting. Kommunen, det lyder 
bare som en eller anden gammeldags ting”. (Fokusgruppe 3; l. 513-514)  
 
Nogle af respondenter er således relativt skeptiske over for indhold, som er kommunikeret fra 
Københavns Kommune målrettet deres segment. Det hænger i ovenstående tilfælde antageligt 
også sammen med med de begrænsninger, der tidligere er nævnt i analyseområde 1b, som 
findes i relationen mellem Københavns Kommune og Generation Z.  
 
Der kan derfor argumenteres for, at der ud fra denne afhandlings indsigter ligger visse 
begrænsninger for Københavns Kommune i forhold til deres muligheder for, som afsender at 
kommunikere til Generation Z gennem annonceret indhold som dark-posts, selvom kommunen 
har en vis tro på denne kommunikationsvej.    
 

5.5.2.2 Valg af Medie 
 
I analyseområde 1a blev Generation Z’s forhold og syn på Facebook, Instagram og Snapchat 
analyseret, gennem deres anvendelse og relationer på de 3 sociale netværkssider. Her kom 
det frem at respondenterne ser relativt forskelligt på de 3 platforme, hvilket i dette afsnit vil 
blive sat i relation til Københavns Kommunes syn på de samme sociale netværkssider. 
 
I forhold til respondenternes relationer på de 3 sociale netværkssider var de vigtigste indsigter, 
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at de ser Facebook, som en væsentlig mere åben platform end Instagram og især Snapchat. 
Det betyder at respondenterne kan være mere tolerante overfor opslag fra organisationer og 
brands på Facebook og til dels også Instagram, mens de næsten udelukkende interagerer med 
venner på Snapchat. 
Ud fra dette blev der også i det optimistiske analyseområde argumenteret for, at Facebook ud 
fra disse indsigter er den platform, hvor der er bedst mulighed for Københavns Kommune at 
kommunikere med Generation Z. 
 
Dog nævner Tine Germundsson at Københavns Kommune primært anvender Facebook og 
Instagram med det formål at kommunikere til deres brede målgruppe gennem opslag med en 
bred appel. Til gengæld tog kommunen Snapchat i anvendelse for 2-3 år siden, med det formål 
at kommunikere på en mere uformel måde med de unge borgere (Germundsson, 2018: s. 42). 
Københavns Kommune er derfor af den overbevisning at det primært er Snapchat, der skal 
anvendes som social netværksside for at kommunikere med borgere i Generation Z segmentet.  
   
Udover at respondenterne forbinder Facebook og til dels Instagram med mere åbenhed og 
tolerance over for forskelligartet indhold og afsendere end Snapchat, er der også en væsentlig 
forskel i deres syn på seriøsiteten på de 3 sociale netværkssider. 
Samtlige respondenter var således mere eller mindre enige om, at Instagram og især Snapchat 
er væsentlig mere useriøse platforme end Facebook i forhold til indhold og relationer. 
Respondenterne er derfor mere tilbøjelig til at acceptere seriøst indhold på Facebook, mens 
de næsten udelukkende oplever relativt useriøst indhold fra deres omgangskreds på Snapchat.  
 
Derudover er det også blevet konkluderet i analyseområde 1b og det optimistiske 
analyseområde 2a, at respondenterne opfatter Københavns Kommune som en seriøs afsender 
med seriøse budskaber. Dette er også en af årsagerne til, at ingen af respondenterne 
umiddelbart kan se kommunen kommunikere til dem gennem Instagram og Snapchat, men at 
de som sagt mener, at Facebook i stedet er et mere passende medie for sådan en organisation 
og deres indhold.  
 
På baggrund af ovenstående, kan der dermed argumenteres for, at der ikke er synergi imellem 
hvilke sociale netværkssider Københavns Kommune mener, at de kan nå Generation Z på, og 
hvilke respondenterne ser dem selv modtage indhold fra kommunen. Kommunen tror således 
umiddelbart mest på Snapchat, mens respondenterne mener, at denne sociale netværksside 
er for privat og useriøs, og de mener i stedet til dels, at Facebook er en mere passende 
platform.  
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Således argumenterer vi for, at Københavns Kommune og Generation Z har vidt forskellige 
affordances forbundet til de forskellige sociale netværkssider.  
 

5.5.2.3 Et Spørgsmål om Ressourcer 
 
Som nævnt i analyseområde 1c, er en væsentlig begrænsning for Københavns Kommune 
manglende ressourcer i forhold til deres aktiviteter på sociale netværkssider. Som følge af 
dette har Tine og hendes kollega rettet fokus på Facebook og Instagram, hvor kommunen kan 
nå et bredere publikum. Derfor lider Snapchat en stilfærdig tilværelse, idet Generation Z ikke 
bliver prioriteret i forhold til den brede masse (Germundsson, 2018: s. 41). 
    
I det analysesnittet, Relevant & Målrettet Kommunikation blev det analyseret, hvordan 
Københavns Kommune kan gøre deres kommunikation målrettet i forhold til de relevante 
anledninger, der findes for Generation Z, såfremt de ønsker at nå segmentet gennem sociale 
netværkssider. Der skal således en relativt strategisk indsats til, hvor generation Z som 
målgruppe tænkes ind i kommunikationsprodukterne, så segmentet virkelig føler at 
budskaberne er relevante for de anledninger, der er i deres livssituation.  
 
I relation til målrettet kommunikation, argumenterede vi for at dark-posts som strategisk 
værktøj kan anvendes til at skabelsen af dette. På baggrund af Facebooks nylige opdatering, 
som nævnes i analyseområde 1c, er sponsoreret indhold såsom dark-posts nu ikke længere så 
effektivt og omkostningsfrit som tidligere. Derfor kræver det i højere grad flere økonomiske 
ressourcer, hvis kommunen skal anvende sponseret indhold.  
 
I analyseområde 1a blev det også konkluderet at respondenterne er relativt kræsne og selektive 
omkring hvem og hvad de følger på alle 3 sociale netværkssider. Hvis ikke afsenderen er deres 
venner, bekendte eller familie skal indholdet helst være unikt og humoristisk før 
respondenterne finder det interessant. Specielt de yngre respondenter i segmentet er kræsne 
omkring hvilke organisationer de følger. 
 
På baggrund af ovenstående kan det det udledes at Generation Z er et segment, der kræver 
en vis mængde af ressourcer at nå i forhold til en kommunikationsindsats på sociale 
netværkssider. Indtil videre er Generation Z ifølge Tine Germundsson ikke blevet prioriteret af 
Københavns Kommune på de sociale netværkssider bortset fra oprettelsen af Snapchat, hvor 
kommunen som nævnt har været relativ inaktiv (Germundsson, 2018). 
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I forhold til fremtiden ser Tine Germundsson ikke at Generation Z vil blive prioriteret mere i 
deres kommunikationsindsats på sociale netværkssider med mindre, at de får tilført flere 
ressourcer i anledning af, at der eventuelt kommer et yderligere fokus på dette segment 
(Germundsson, 2018: s. 42).  
Der er således en synergi mellem vores indsigter omkring Generation Z’s selektivitet i forhold 
til indhold på sociale netværkssider og Tine Germundssons syn på hvor mange ressourcer, 
som det kræver at kommunikere med dette segment. Med Københavns Kommunes nuværende 
ressourcer samt strategiske fokus på Facebook og Instagram er der således visse 
begrænsninger til at nå Generation Z.  
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5.6 Opsummering 
 
I henhold til at undersøge hvilke muligheder Københavns Kommune har for at integrere 
Generation Z på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gennem sociale netværkssider, 
blev mulighederne i analyseområde 2a gennemgået. Det SoMe-optimistiske analyseområde 
havde til formål at kortlægge mulighederne, ud fra den indsamlede sekundære og primære 
empiri. Yderligere fandt vi det relevant også relevant, samtidig at belyse hvilke begrænsninger 
og udfordringer som Københavns Kommune står overfor i forhold til denne problemstilling, 
hvilket blev præsenteret i det SoMe-pessimistiske analyseområde 2b.  
 
Fra det SoMe-optimistiske analyseområde 2, understreges vigtigheden af relevant og målrettet 
kommunikation til Generation Z. I forhold til budskabet af indholdet der kommunikeres, er det 
især relevant at forholde sig til de anledninger som er gældende i forhold til den unges 
livssituation. Her ses fritidsjob som den vigtigste anledning i forhold til påbegyndelsen af den 
unges integrering på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.  
I forhold til anvendelsen af sociale netværkssider som medie, kan det ifølge e-government 
teorien overvejende have en positiv effekt på nedbrydningen af magtdistancen ved en øget 
mulighed for tovejskommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder, samt at de 
offentlige myndigheder kan opnå et mere humant image.  
Dog bærer resultaterne fra vores fokusgruppeinterviews præg af en grad af skepsis i forhold 
til Københavns Kommunes tilstedeværelse på sociale medier, grundet en asymmetri i deres 
opfattelse af kommunen som en seriøs afsender og sociale netværkssider som forholdsvis 
useriøse medier. I relation til denne udfordring, udledes Facebook som den mest passende 
sociale netværksside til at kommunikere til Generation Z, idet denne platform opfattes som 
mere seriøs og åben. Ud fra analysen sætter vi derudover spørgsmålstegn ved Københavns 
Kommune som afsender af budskabet til Generation Z, da anvendelse af opinionsledere åbner 
op for muligheder for at skabe symmetri mellem modtager og afsender samt sociale 
netværkssider som anvendt medie.  
 
Fra det SoMe-pessimistiske analyseområde, fandt vi adskillige asymmetriske forhold. Først var 
der en asymmetri mellem Københavns Kommunes mulighed i anvendelsen af dark-posts som 
strategisk værktøj og Generation Z’s negative opfattelse af reklamer på sociale netværkssider. 
Dernæst er der fra Generation Z’s side en skepsis i forhold til Københavns Kommune som 
afsender på disse medier, idet opfattelsen af kommunen som seriøs og opfattelsen af sociale 
netværkssider som useriøs ikke umiddelbart giver mening i Generation Z’s øjne.  
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I en forlængelse af ovenstående, er der yderligere en asymmetri, idet Københavns Kommune 
tror på Snapchat, som værende det rette medie til at nå Generation Z, hvilket ikke stemmer 
overens med Generation Z’s opfattelse.  
Overordnet set prioriterer Københavns Kommune ressourcemæssigt hverken Generation Z 
eller Snapchat som medie. Men vi argumenterer for at Generation Z er et segment der kræver 
ressourcer at nå.
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Kapitel 6: Diskussion 
 
Dette diskussionsafsnit har til formål at sammenholde resultaterne fra analysekapitlet, med 
henblik på at besvare hvilke muligheder Københavns Kommune har for at integrere Generation 
Z på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gennem sociale netværkssider. 
Analyseområde 2 havde til formål at belyse disse muligheder samt begrænsninger, der er til 
stede i forhold til problemstillingen, som vi i dette afsnit vil sammenfatte og holde op mod 
hinanden.  
 

6.1 Muligheder på Sociale Netværkssider  
 
På baggrund af analysen, erklærer vi os enige i Advices udsagn om, at relevant og målrettet 
kommunikation rettet mod Generation Z er af signifikant betydning for at opnå en øget 
integration på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Dog er der delte meninger blandt 
vores respondenter, Københavns Kommune og Digitaliseringsstyrelsen, om hvorvidt sociale 
netværkssider er de rigtige medier til kommunikation af disse budskaber. 
 
Overordnet set giver sociale netværkssider offentlige myndigheder en række muligheder for 
både at minimere en eventuel magtdistance, og etablere relationer mellem borgere og 
myndigheder gennem blandt andet tovejskommunikation. Dog er der, i tråd med Københavns 
Kommunes virke som offentlig myndighed, visse begrænsninger i forhold til hvad der kan 
kommunikeres, idet indholdet skal have en begrænset politisk eller personlig karakter.  
Derudover ligger der en begrænsning i at, skal Københavns Kommune kommunikere til 
Generation Z, forudsætter det at de unge aktivt følger dem på Facebook, Snapchat og 
Instagram for overhovedet at blive modtager af disse budskaber. Dog giver sociale 
netværkssider, organisationer som Københavns Kommune, mulighed for gennem annoncering 
og sponsoreret indhold at ramme disse brugere ved brug af dark posts. Anvendelsen af dette 
kan betegnes som nødvendig, da resultaterne fra vores fokusgruppeinterviews viser, at 
Generation Z med meget lille sandsynlighed vil følge Københavns Kommune på disse medier, 
hvilket også ses i den lille procentdel af Københavns Kommunes Facebook-følgere, der 
befinder sig inden for Generation Z segmentet (Bilag 4.1).  
Ud fra analysen kan det udledes, at dette blandt andet skyldes Generation Z’s manglende viden 
og interesse omkring kommunen og den offentlige sektor generelt. Derudover forbinder 
respondenterne primært kommunen med noget, der er kedeligt og associerer blandt andet 
kontakt med kommunen med socialt udsatte. Kommunens negative image hos Generation Z, 



Side 107 af 120 
 

skaber derfor en klar barriere, som gør at Generation Z ikke har intentioner eller ønske om at 
følge Københavns Kommune på sociale netværkssider.  
Ud fra fokusgruppeinterviewene udviste adskillige respondenter en mere positiv holdning til 
Københavns Kommunes tilstedeværelse på Facebook, idet denne sociale netværkssider 
opfattes som mere seriøs og åben end Instagram og Snapchat. Nedenstående figur illustrerer 
derfor kommunikationsproduktet i forhold til denne optimering.  
 

 
Figur 6.1 - Optimeret kommunikationsprodukt 1  
 
På baggrund af ovenstående kan anvendelsen af annoncering betegnes som en måde at kunne 
nå ud til de unge på, da dette ikke kræver, at segmentet aktivt følger Københavns Kommune. 
Dog kræver dette både økonomiske og menneskelige ressourcer, grundet blandt andet 
Facebooks nylige opdatering. Tine Germundsson udtrykte en relativ skepsis over for at få tilført 
ressourcer i den nærliggende fremtid, da det kræver, at de enkelte forvaltninger forstår 
vigtigheden af at prioritere og budgettere med dette i fremtiden. 
 
I relation til sociale netværkssiders muligheder for at minimere magtdistance, forstærke 
relationer og give et mere humant image af Københavns Kommune, argumenterer vi for at 
anvendelsen af sociale netværkssider ikke nødvendigvis er nok i forhold til at nå Generation Z. 
Dette skyldes blandt andet, at Generation Z er forholdsvist selektive med hvilke organisationer 
og personer de følger, da disse helst skal have en personlig relevans for de unge.  
 
Taget dette i betragtning sammenlagt med respondenternes negative perception af 
kommunen generelt, sætter vi derfor spørgsmålstegn ved om Københavns Kommune bør være 
den primære afsender af de omtalte budskaber.  
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I tråd med dette kan unge opinionsledere være relevante afsendere at bringe i spil, da der 
formentlig vil være en lavere magtdistance mellem disse og Generation Z. 
Derudover kan der være en bedre symmetri i kommunikationsproduktet ved anvendelse af 
unge opinionsledere som afsendere af budskabet og sociale netværkssider som medie. Flere 
af respondenterne foreslog endda at andre unge kunne fungere som afsendere (Fokusgruppe 
3: s. 79-80). Hermed kan det også skabe mere værdi, at anvende Snapchat og Instagram som 
medier, hvor respondenterne ikke ellers kunne se en sammenhæng mellem Københavns 
Kommune som afsender og disse sociale netværkssider. Nedenstående figur illustrerer derfor 
denne ændring af afsender, der derudover også medfører at alle 3 sociale netværkssider kan 
anvendes:  
 

 
Figur 6.2 - Optimeret kommunikationsprodukt 2 
 
Fælles for begge af de optimerede kommunikationsprodukter og dertilhørende afsender og 
modtager, er at budskabet forbliver det samme. Dog argumenterer vi for at anvendelsen af 
unge opinionsledere som afsendere, vil gøre udformningen af budskabet forholdsvist 
anderledes. På baggrund af analysens resultater argumenterer vi derfor, at sociale 
netværkssider giver Københavns Kommune muligheder for at skabe attention der eventuelt 
kan lede til integration af Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsplatforme, i henhold 
til de ovenstående optimeringer.  
 
På trods af dette, viser analysens resultater dog også at attention og interest i forhold til 
integration ikke nødvendigvis er nok til at Generation Z tager skridtet videre til desire- og 
action-fasen, hvor de reelt bliver oprettet eller kontinuerligt anvender de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger. Det skyldes først og fremmest, at desire-fasen først etableres når der 
er en konkret anledning, hvor den unge borger har et behov for anvendelsen af disse. Derfor 
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er en betydelig anledning som fritidsjob især relevant i forhold til at etablere Generation Z’s 
behov for integration, som dermed kan lede til call-to-action fasen af 
kommunikationsprocessen.  

 
På baggrund af ovenstående argumenterer vi for, at Københavns Kommune har visse 
muligheder for at skabe attention ved brug af målrettet kommunikation på sociale 
netværkssider. Dog har vi intet belæg for at kunne argumentere for, at denne attention vil 
kunne lede videre til en fuldstændig kommunikationsproces med integration på de offentlige 
digitale selvbetjeningsløsninger som action. Det skyldes, de førnævnte indsigter omkring at 
anledningens nødvendighed i forhold til desire. Eksempelvis har Generation Z intet behov for 
at tjekke DigitalPost, hvis de ved at der ikke kommer en lønseddel, eller oprette sig på 
Borger.dk, hvis der ikke er feriepenge som de skal bestille. Dog argumenterer vi for, at hvis en 
anledning er til stede, så kan der alt andet lige, være en større mulighed for at 
kommunikationsprocessen bliver fuldstændig.  
 

6.2 Problemets Omfang & Kompleksitet   
 
Baseret på ovenstående afsnit argumenterer vi for, at der findes visse muligheder for 
Københavns Kommune at kommunikere med Generation Z gennem sociale netværkssider. Det 
være sig primært gennem målrettet betalt annoncering på Facebook, da dette ikke kræver, at 
de unge borgere aktivt følger Københavns Kommune på platformen.  
Derudover blev det også udledt, at der findes muligheder i at anvende en anden afsender end 
Københavns Kommune, hvilket i stedet kunne være unge opinionsledere. I så fald vil noget af 
magtdistancen antageligt forsvinde, og Instagram og Snapchat kunne blive mere aktuelle som 
platforme for kommunikationen med disse afsendere.  
 
Dog viser indsigterne fra vores dataindsamling og analyse også, at der findes en række 
begrænsninger for Københavns Kommunes kommunikationsmuligheder med Generation Z på 
sociale netværkssider, som ikke nødvendigvis kan løses gennem kommunikation. 
Dette gælder primært selve relationen mellem Generation Z og Københavns Kommune, hvor 
indsigterne fra både ekspertinterviews og fokusgruppeinterviews viser, at især den yngre del 
af Generation Z i høj grad ikke kan relatere til kommunen og deres services. Derudover 
forbinder Generation Z også primært kommunen med noget kedeligt og gråt, og har svært ved 
at se deres eget behov for at have en relation til Københavns Kommune både på nuværende 
tidspunkt og på længere sigt.  
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Ovenstående udfordring bør betegnes som en relativt stor begrænsning i forhold til 
Københavns Kommunes muligheder for at integrere Generation Z på digitale 
selvbetjeningsløsninger gennem sociale netværkssider. På trods af de tidligere identificerede 
muligheder for at skabe en bedre integration gennem målrettet kommunikation, mener vi 
derfor ikke at disse kommunikationstiltag kan stå alene i forhold til at løse udfordringerne.  
 
I både Digitaliseringsstyrelses Bliv Digital Borger projekt og Københavns Kommunes Ung Finder 
Vej projekt, er der en lang række offentlige myndigheder, som er indblandet og derfor har en 
interesse for projektets fokus. Disse aktører er blandt andet SKAT, Danske Regioner, Styrelsen 
for It og Læring, ATP, KL etc. (Advice, 2018: 6). Mængden og størrelsen af disse indblandede 
aktører understreger således omfanget og kompleksiteten i de nævnte udfordringer.  
En af årsagerne til interessen fra de nævnte offentlige aktører skyldes, at Generation Z’s 
udfordringer er direkte forbundet med aktørernes virke og arbejdsområder. Eksempelvis har 
SKAT en interesse i problemstillingen, idet en borgers manglende integration på de offentlige 
digitale selvbetjeningsløsninger, vil medføre nogle konsekvenser for den givne borger i 
relation til SKAT.  
 
Overordnet set står alle unge borgere før eller siden overfor at skulle anvende de offentlige 
digitale selvbetjeningsløsninger. Om ikke andet, står de overfor at skulle forholde sig til det, i 
det tilfælde at de ønsker at søge om fritagelse. Dette gør at kommunikationsprocessen i denne 
kontekst adskiller sig fra den typiske der er mere forbrugerorienteret, idet desire- og action-
fasen er nødvendig for at undgå visse konsekvenser. Hvor AIDA-modellen anvendes til 
kommunikationsprocesser med forholdsvis lav økonomisk og social risiko, så er der i denne 
kontekst rent faktisk selvsamme risiko ved ikke at blive oprettet på offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger for Generation Z.   
 
Taget ovenstående i betragtning er denne afhandlings problemstilling således vigtig for 
offentlige myndigheder at forholde sig til, idet omfanget spænder over både en lang række 
aktører samt borgere i Danmark. Dette understøtter således vores argument omkring, at 
udfordringerne ved Generation Z’s relation til det offentlige ikke alene kan løses ved 
Københavns Kommunes målrettede og relevante kommunikation til segmentet gennem 
sociale netværkssider.  
Analysens resultater viser således indikationer på, at der til en vis grad er muligheder for 
Københavns Kommune for at integrere Generation Z på offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger gennem sociale netværkssider, men også at disse næppe er 
tilstrækkelige til at løse problemstillingen i forhold til fuldkommen digital integration af 
segmentet. 
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Kapitel 7: Konklusion  
 
Med udgangspunkt i problemfeltet og Københavns Kommune som caseorganisation, tog 
afhandlingen udgangspunkt i følgende problemformulering: Hvilke muligheder har 
Københavns Kommune for at integrere Generation Z på offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger gennem målrettet kommunikation på sociale netværkssider? 
 
På baggrund af afhandlingens socialkonstruktivistiske ståsted, understreger vi at resultaterne 
ikke kan betragtes som endegyldige sandheder, men derimod belyser nogle kontekstuelle 
indsigter indenfor det afgrænsede undersøgelsesområde på baggrund af den indsamlede 
empiri. Afhandlingen har afgrænset sociale netværkssider til udelukkende at omhandle 
Facebook, Instagram og Snapchat. Det skyldes, at disse 3 sociale netværkssider viste sig mest 
udbredt blandt Generation Z, samt var i overensstemmelse med Københavns Kommunes 
digitale tilstedeværelse.  
 
I relation til det socialkonstruktivistiske ståsted har afhandlingen haft en kvalitativ metodisk 
tilgang, og der er således foretaget 3 eliteinterviews med Københavns Kommune og 
Digitaliseringsstyrelsen samt 3 fokusgruppeinterviews med respondenter fra Generation Z. 
Den kvalitative dataindsamling har således skabt et righoldigt datagrundlag for afhandlingens 
undersøgelse af problemfeltet og problemformuleringen. 
Da indsigterne havde en stor grad af variation og belyste forskellige positioner og holdninger 
til brugen af sociale netværkssider og Københavns Kommune, valgte vi i analysen at belyse 
både et optimistisk og pessimistisk perspektiv på problemformuleringen for at inddrage begge 
positioner.  
 
Ud fra analysen kan vi konkludere, at Generation Z’s relation og perception af Københavns 
Kommune og den offentlige sektor generelt er overvejende negativ. Det skyldes blandt andet 
respondenternes begrænsede viden om og interesse for kommunens virke. Ud fra dette 
argumenterer vi også for, at der eksisterer en betydelig magtdistance mellem Generation Z og 
Københavns Kommune. 
Derudover konkluderer analysen, at der i Generation Z’s øjne er en asymmetri mellem 
Københavns Kommune som afsender og sociale netværkssider som medie, idet kommunen 
opfattes som relativt seriøs og sociale netværkssider som overvejende useriøse.  
 
I henhold til problemformuleringen belyser det SoMe-optimistiske analyseområde, at der 
findes en række muligheder for Københavns Kommunes kommunikation til Generation Z på 
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sociale netværkssider i forhold til at integrere disse på de offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger. Dette forudsætter dog at kommunikationen er målrettet og relevant i 
den forstand, at budskabet omhandler de anledninger, som er relevante for målgruppens 
livssituation.  
Ud fra analysen kan vi konkludere, at fritidsjob er den anledning der som oftest er udløsende 
for oprettelse på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Dog vil Generation Z opleve en 
større mængde og diversitet af anledninger i forhold til deres livssituation i takt med at de 
bliver ældre. Dette understreger derfor, at integrationen ikke er fuldbyrdet blot ved oprettelse 
på selvbetjeningsløsningerne i forbindelse med fritidsjob. 
 
Derudover viste afhandlingens indsigter, at der findes en vis magtdistance mellem Generation 
Z og Københavns Kommune i forhold til deres relation, hvor e-government gennem sociale 
netværkssider kan være et værktøj til at mindske denne magtdistance.  
En mulighed for dette er udelukkende at anvende Facebook som medie, idet analysen belyste 
at Generation Z anser dette medie som mere seriøst i sammenligning med Instagram og 
Snapchat. Således kan der skabes mere symmetri mellem medie og Københavns Kommune 
som afsender. 
Ud fra analysens resultater konkluderer vi, at den mest effektive måde at målrette 
kommunikationen til Generation Z, er gennem annonceret indhold som dark posts. På den 
måde kan Københavns Kommune undgå udfordringen i, at Generation Z med lille 
sandsynlighed vil følge eller aktivt opsøge kommunen gennem sociale netværkssider.  
Endnu en mulighed for dette, kunne være for kommunen at anvende unge borgere, som 
opinionsledere til at kommunikere budskaber til andre unge borgere, således at kommunen 
ikke står som direkte afsender. Dette er tidligere til en vis grad lykkedes for 
Digitaliseringsstyrelsen.  

  
På trods af de muligheder som de SoMe-optimistiske analyseområde kunne konkludere, 
belyste det SoMe-pessimistiske analyseområde dog, at der findes visse begrænsninger for de 
nævnte muligheder.  
Det gælder primært det faktum, at Københavns Kommune i dag ikke prioriterer Generation Z i 
deres kommunikationsindsats på Facebook, Instagram og Snapchat, og angiveligt heller ikke 
kommer til at gøre dette i nærmeste fremtid. 
 Indsigterne fra de primære og sekundære data viser, at Generation Z er relativt selektive og 
kræse over for både indhold og afsendere på de sociale netværkssider, og det blev derfor 
udledt, at segmentet i den grad kræver ressourcer samt en strategisk indsats at nå med 
kommunikationsprodukter.  
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Derudover finder analysen ingen resultater omkring, hvorvidt annoncering på sociale 
netværkssider, rent faktisk har en effekt i forhold til at bevæge sig igennem 
kommunikationsprocessens faser fra attention til action. Derfor findes der intet belæg for, at 
Københavns Kommunes annoncering på sociale netværkssider til Generation Z, isoleret set kan 
lede til call-to-action, hvilket i denne sammenhæng er at få Generation Z integreret på 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Dog argumenterer vi for, at hvis en anledning er til 
stede, så kan der alt andet lige, være en større mulighed for at kommunikationsprocessen 
bliver fuldstændig, ved anvendelse af målrettet og relevant kommunikation herom.   
  
Ud fra analysens resultater konkluderer vi, at der er visse muligheder til stede for Københavns 
Kommune for at integrere Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gennem 
målrettet kommunikation på sociale netværkssider. Dog spiller begrænsningerne en væsentlig 
rolle i forhold til den endelige indflydelse, som Københavns Kommunes tilstedeværelse på 
sociale netværkssider kan have på problemet. 
Set i lyset af disse begrænsninger, sætter vi spørgsmålstegn ved, om de muligheder der til 
stede kan udnyttes i tilstrækkelig grad, med henblik på at integrere Generation Z på de 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.  
På baggrund af afhandlingens indsigter og analyse anser vi problemfeltets omfang og 
kompleksitet som værende relativt omfattende, grundet den mængde af større offentlige 
aktører, som er indblandet i og har interesse for området. Derfor argumenterer vi for, at 
målrettet kommunikation på sociale netværkssider antageligvis ikke kan stå alene i forhold til 
at løse de pågældende udfordringer, da disse ikke udelukkende bunder i et 
kommunikationsproblem.  
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Kapitel 8: Perspektivering  
 
På baggrund af vores studie, kan der tilføjes ny og brugbar empirisk viden, som kan være til 
gavn for offentlige instanser, der interagerer med Generation Z. Herunder findes for eksempel 
danske kommuner og andre offentlige myndigheder, som er væsentlige aktører i forhold til 
integration af Generation Z på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Disse står overfor, at 
skulle nå en række mål inden for dette område inden 2020, som led i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 2016-2020. 
Derudover kan den nye og brugbare viden fra denne afhandling også overføres til perspektiver, 
der spænder bredere end dette konkrete integrationsproblem. Her kan offentlige 
myndigheder, der ønsker at kommunikere og interagere med Generation Z drage nytte af de 
empiriske resultater omkring Generation Z’s relation og perception af den danske offentlige 
sektor.  
 
Ydermere er der skabt brugbar viden omkring Generation Z’s anvendelse og tanker omkring 
de sociale netværkssider Facebook, Snapchat og Instagram. Derfor kan den empiriske viden 
være brugbar for både private såvel som offentlige organisationer, der anvender eller ønsker 
at anvende disse medier, som kanaler til kommunikation og interaktion med Generation Z 
segmentet.  
En overvejende andel af den inddragede kommunikationsteori, samt teori om Generation Z i 
denne afhandling, er oprindeligt udarbejdet i en forbruger- og reklamesammenhæng, hvilket 
derfor ikke isolerer denne afhandlings empiriske og teoretiske resultater udelukkende til 
offentlige sammenhænge.  
 
Ud fra ovenstående har flere af vores analytiske pointer en grad af analytisk generaliserbarhed, 
idet de kan bruges i andre sammenhænge af offentlige såvel som private organisationer. I 
relation til disse sammenhænge kan de analytiske pointer til en vis grad også overføres på 
tværs af landegrænser. I denne afhandling er der således en symmetri mellem den indsamlede 
sekundære empiri omkring Generation Z, der ikke er geografisk afgrænset og vores primære 
empiri, der netop er geografisk afgrænset. Derfor vil de analytiske pointer omhandlende 
Generation Z antageligt også kunne anvendes i andre internationale kontekster.  
 
I forhold til anvendelse af denne afhandlings nye og brugbare viden af offentlige myndigheder 
i andre nationale kontekster, argumenterer vi dog for at der tages forbehold for den gældende 
magtdistance mellem myndighed og Generation Z. Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, om 
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de analytiske pointer kan overføres til lande eller sammenhænge med en væsentlig lavere eller 
højere magtdistance end i vores undersøgelsesområde som rent geografisk er København.  
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