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Abstract 
 
Title: Communication activities in a changing society - a study of how Gällivare 

municipality should communicate with their citizens during the urban 

transformation 

 

The purpose of this study is to analyze which communication strategies and 

information- and communication channels that Gällivare municipality should use 

under the urban transformation to communicate with the citizens. The study 

concentrates on the age-groups 16 – 24, 25 – 44, 45 – 64 and people that are 65 years 

and older. This selection has been made as a segmentation of the citizens and is one 

of the essay questions which refers to study the channels that each age-groups prefer. 

The study is a quantitative one and is based on a questionnaire survey directed to the 

citizens and it’s 85 people who participated. The result of the survey have been 

analyzed with theories like Grunigs two-way symmetrical model, theories for 

communication in public sector and theories for the most common media channels as 

face-to-face communication and internet. 

 

The analysis shows that Gällivare municipality should use a communication strategy 

that is intended to surprise the citizens, becase the survey showed that there’s a fairly 

low commitment for questions of the urban transformation. The strategy is also 

useful when the survey showed that the citizens believe that the promises in the 

information of Gällivare municipality aren’t kept, which could have resulted that they 

became passive and now they have to wake up from that state of mind. It also shows 

that the age-group 16-24 years concider internet as a channel for information and 

social media as the most popular communication channel. Rest of the age-gropus 

prefer printed information. But the opinion for the communication channels differs 

between the group 25 – 44 years and the two others. The first mentioned considers e-

mail as the channel they want to communicate with the municipality unlike the age-

groups 45 – 64 and 65 and older that prefers face-to-face communication. 

 

Keywords: Communication in public sector, communication channels, information 

channels, two-way communication, communication strategies 
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1. Inledning 
I Gällivare kommun har gruvbrytningen påverkat samhället Malmberget under snart 

60 år då bostäder och verksamheter har fått flytta och rivas för gruvverksamhetens 

utbredning. Detta kommer inte att avta utan kommer snarare att fortskrida mer än 

någonsin de kommande åren då malmkroppar lutar in under tätorten. En 

samhällsomvandling är därför pågående och det är många familjer som måste lämna 

sina hem för att gruvverksamheten ska kunna expandera (Lkab.com, 2013). Det är 

delade åsikter gällande detta och kommunikation med befolkningen är således 

viktigare än någonsin, vilket aktörerna i projektet ”City Move” har kommit överens 

om. De menar att det är viktigt att föra en medborgardialog och att invånarna ska få 

vara med och påverka (Gellivare.se, 2013). Det finns medborgarna som instämmer 

med detta, och Villy Hansen är en av dessa. Han är talesperson för gruppen Nya 

Malmberget och menar att: 

- Vi vill vara med i samtalen och bli hörda. Vi vill få en möjlighet att få delta och 

bemötas med ömsesidig respekt 

                                                                                     - NSD (2012-02-24) 

För att Gällivare kommun ska kunna föra en givande dialog med invånarna måste 

medborgarna vara välinformerade innan de kan skapa sig en egen uppfattning och 

därefter kunna ta ställning i frågor gällande samhällsomvandlingen. Detta är speciellt 

betydande då frågan berör samhällskommunikation som är en grundförutsättning i 

det demokratiska samhället. Offentliga verksamheter har ett ansvar att informera 

befolkningen vilka rättigheter och skyldigheter de har men även hur de kan påverka 

processer och beslut (Kraft & Strandberg 2006: 21). Detta ska bidra till att 

verksamheter inom offentlig sektor ska vara transparenta och att medborgare 

därefter ska ha möjlighet till inflytande. För att alla ska ha möjlighet till att ta del av 

samhällsinformationen ska en god mediemix nyttjas för att alla ska ha samma 

förutsättningar, och den offentliga sektorn måste därför anpassa sig efter 

befolkningen då alla inte har samma medievanor eller behärskar alla mediekanaler 

(Baker 2012: 235). Med tanke på detta så är det intressant och relevant att undersöka 

vilka informations- och kommunikationskanaler som befolkningen i Gällivare 

kommun föredrar. Detta för att kommunens information- och 

kommunikationssverksamhet ska vara så givande och funktionell som möjlig under 
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samhällsomvanlingen. Det har inte bedrivits tidigare forskning inom just detta 

område med fokus på Gällivare kommuns informations- och 

kommunikationsverksamhet under samhällsomvandlingen och det är således helt 

oupptäckt. På uppdrag av Gällivare kommuns informationsenhet ska denna uppsats 

därför undersöka vilka informations- och kommunikationskanaler som invånarna 

föredrar samt deras inställning till samhällsomvandlingen för att sedan kunna 

studera vilka kommunikationstaktiker som de bör använda sig av.  

 

Uppsatsen kommer att undersöka detta genom en enkätundersökning bland 

befolkningen i Gällivare kommun. Enkätsvaren ska sedan jämföras med, och 

analyseras mot, den normativa teoribildningen inom området. Dessa teorier är  

samhällskommunikation, kommunikation vid förändringsprocesser och strategisk 

kommunikation såsom Grunigs kommunikationsmodeller publicitets-, public 

information-, tvåvägs asymmetriska- och tvåvägs symmetriska modellen 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kommunikationsstrategier samt 

informations- och kommunikationskanaler som Gällivare kommun bör använda sig 

av under samhällsomvandlingen för att nå invånarna i åldersgrupperna 16 – 24 år, 25 

– 44 år, 45 – 64 år och 65 år och uppåt. 

 

1.2 Frågeställningar 
- Vilka kommunikationsstrategier bör Gällivare kommun tillämpa för att 

invånarna ska bli engagerade samt få och bibehålla förtroendet för deras 

arbete med samhällsomvandlingen? 

 

- Vilka informations- och kommunikationskanaler vill invånarna i Gällivare 

kommun att kommunen ska använda sig av under samhällsomvandlingen?  
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras det tidigare forskning som bedrivits inom liknande 

områden som denna studie berör, samt den teori som studiens resultat kommer att 

analyseras med. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Det har tidigare bedrivits liknande studier för kommuners informations- och 

kommunikationsverksamhet med sin befolkning. En av dessa är en C-uppsats som 

heter ”Torsby kommun kommunicerar för en yngre befolkning: En kvalitativ 

undersökning av en av kommunens målgrupper” som är skriven av Ulrika Andersson, 

student vid Informationsprogrammet på Karlstad universitet. Detta vetenskapliga 

arbete ämnar undersöka vilka kommunikationskanaler som kommunen bör använda 

sig av för att nå ”de unga” i och utanför kommunen som hon definierar som 17 – 35 

åringar (Andersson 2007: 5). För att undersöka detta har hon använt sig av metoden 

kvalitativa intervjuer där hon avgränsat åldersgruppen till ”gymnasieelever i 

kommunen, 17 – 19 år”, ”återkommande säsongsanställda i kommunen, 20 – 26 år” 

och ”inflyttade och numera boende i kommunen, 27 – 35 år” (Andersson 2007: 36f). 

Slutsatsen för studien är att Torsby kommun bör kommunicera på olika sätt med 

olika budskap för vardera åldersgrupp. Fokusgrupp 1, 17 – 19 åringar, föredrog 

direktkommunikation öga mot öga samt indirekt kommunikation via internet och  

e-post exempelvis. Fokusgrupp 2, 20 – 26 år, valde kontinuerlig information via 

indirekta kommunikationskanaler som förstahandsval, men även tryckt information 

som finns tillgänglig på deras arbetsplatser. Den sista gruppen, 27 – 35 år, kunde 

Andersson däremot inte fastställa helt och rekommenderade således Torsby kommun 

att göra ytterligare undersökningar för att få ett precist svar på frågeställningen. 

Detta eftersom att åsikterna bland respondenterna i fokusgruppen skilde sig såpass 

från varandra (Andersson 2007: 73).  

 

Vad gäller studier inom samhällskommunikation har man i en kandidatuppsats 

undersökt de kommunikationstekniker som Stockholm stad och Botkyrka kommun 

använder sig av för att förmedla information om sortering av hushållsavfall till 

befolkningen (Nyquist & Åkerberg 2006: 5). Anna Nyquist och Sofie Åkerberg, då 

studerande vid Södertörns Högskola, gjorde denna studie genom kvalitativa 
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intervjuer, litteraturstudier och en kvantitativ enkätundersökning. Efter att ha 

genomfört dessa metoder resulterade det bland annat i att kommunerna uppfattade 

att befolkningen var välinformerade, medan enkätundersökningen riktad till 

kommuninvånarna däremot visade att alla inte kände sig det (Nyquist & Åkerberg 

2006: 3). Det resultatet påvisade därför på att det fanns brister i kommunernas 

informations- och kommunikationsverksamhet. Detta är speciellt undermåligt inom 

offentlig sektor då de ska bedriva samhällskommunikation som är en del av det 

demokratiska samhället för att hålla befolkningen välinformerade så att de därefter 

ska kunna vara delaktiga i processer (Kraft & Strandberg 2006: 21). 

 

Karin Johansson vid Högskolan i Borås har skrivit en magisteruppsats som heter 

”Internet och offentligheten – En kvalitativ studie av Internets förutsättningar att 

skapa en demokratisk samhällskommunikation”. Johansson har studerat möjligheten 

för internet som mediekanal att göra information och kommunikation mer ”öppen, 

jämlik och demokratisk”, men har även berört vilka problem som kan uppstå 

(Johansson 1999: 1). Studien resulterar i att internet har förenklat människors 

informationssökning och att möjligheten för insyn i offentlig verksamhet har 

förenklats, men även att det förenklar dialogen mellan makthavare och medborgare. 

Problemet som hon belyser är däremot att om informationsverksamhet bedrivs 

alltmer på internet så finns det risk för ett informationsöverflöd och det bidrar heller 

inte till den demokratiska processen om all befolkning inte har tillgång till tekniken 

(Johansson 1999: 62). 

 

2.2 Strategisk kommunikation och public relations 
Public relations är ett komplext begrepp och det finns olika definitioner av det, men 

den övergripande förklaringen är att det är en grundsten för organisationers 

relationer med omvärlden (Cutlip, Center & Broom 2000: 4). Det har genom tiden 

varit synonymt med strategisk kommunikation och allt fler PR-avdelningar har börjat 

benämna sig som informationsavdelningar (Palm 2006: 15). Det går således att säga 

att gränsen mellan pulic relations och informations- och kommunikationsverksamhet 

har börjat bli mindre. Public relations kan därför tillämpas på många olika sätt, men 

Cutlip, Center och Broom (2000: 36f) exemplifierar bland annat att det kan nyttjas 



 

5 

för att skapa och upprätthålla en tvåvägskommunikation med intressenter, att skapa 

opinion och att genomföra diverse informationsaktiviteter.  

 

2.2.1 Kommunikationsmodeller 
Den kommunikationsmodell som är en av de mest använda inom PR-verksamhet och 

forskning är James Grunigs modell. Denna modell har fyra grundstenar som är 

publicitets-, public information-, tvåvägs asymmetriska- och tvåvägs symmetriska 

modellen (Eriksson 2002: 35). I boken Excellence in Public Relations and 

Communication Management (1992) presenterar James E. Grunig och Larissa A. 

Grunig dessa. De två förstnämnda, publicitets- och public informationsmodellen, 

bygger på envägskommunikation och innebär därför att sändaren i fråga fokuserar på 

informationsverksamhet istället för att bedriva ömsesidig kommunikation med 

mottagarna (Grunig & Grunig 1992: 288f). Publicitetsmodellen innebär att sändaren 

strävar efter god publicitet i sin omgivning och massmedia, vilket bland annat kan 

uppnås via propaganda. Genom public informationsmodellen sprider sändaren själv 

information, vilket innebär att sändaren kan reglera den information som sprids och 

kan därför se till att det är gynnsamt (Grunig & Grunig 1992: 18). Grunig och Grunig 

(1992: 288) hävdar däremot att även om sändaren i fråga kan reglera sitt 

informationsflöde i positiv dager genom public informationsmodellen så är den ändå 

ofta detaljerad och pålitlig. Skillnaden mellan dessa modeller är att 

publicitetsmodellen ses som asymmetrisk och public informationsmodellen till viss 

del som symmetrisk. Grunig menar att asymmetrisk kommunikation strävar efter att 

förändra mottagarnas åsikter genom övertalning och är därför obalanserad, till 

skillnad från den symmetriska som ses som mer balanserad. Detta eftersom att den 

symmetriska metoden utgår från att en relation ska uppnås mellan sändare och 

mottagare. Grunig har däremot resonerat huruvida public informationsmodellen är 

assymmetrisk eller symmetrisk då sändaren både kan sträva efter att förändra åsikter 

medvetet samt skapa och upprätthålla ömsesidig relation med omgivningen men 

utan dialog (Grunig & Grunig 1992: 289f). 

 

Till skillnad från publicitets- och public informationsmodellen fokus på 

envägskommunikation så utgår både tvåvägs asymmetriska- och tvåvägs 

symmetriska modellelen från att sändaren ska bedriva tvåvägskommunikation med 

mottagarna. Dessa är uppbygda på de redan tidigare beskrivna 
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kommunikationsmodellerna - asymmetrisk och symmetrisk kommunikation. Detta 

innebär att den tvåvägs asymmetriska modellen önskar att få omgivningen att tycka 

och handla på det sätt som avsändaren önskar, men till skillnad från 

publicitetsmodellen så ska det däremot uppnås via tvåvägskommunikation. Den 

modell som Grunig ser som den mest eftersträvsbara kommunikationsmodellen är 

däremot den tvåvägs symmetriska (Grunig & Grunig 1992: 18). Den utmärker sig för 

att skapa förståelse mellan sändare och mottagare och det genom en ömsesidig dialog 

mellan parterna utan någon påverkan av sändaren (Grunig & Grunig 1992: 289). 

 

2.2.2 Förtroende och transparens 
Förtroende är grundläggande för organisationers relationer med omgivningen, såsom 

Brent Baker hävdar när han talar om myndigheters förhållande till befolkningen: 
 

- Truth	  and	  trust	  is	  still	  the	  glue	  that	  brings	  credibility	  to	  government	  and	  its	  public	  affairs	  

efforts	  (Baker	  2012:	  238).	  

	  

Detta innebär självfallet att det som sägs utåt även måste uppfyllas, eftersom att 

förtroendet annars deskalerar. Förtroende har sedan 1950-talet sammankopplats 

med transparens inom organisationer, vilket menas att omgivningen ska ha möjlighet 

till att ta del av organisationen i frågas olika beslut, processer och kommunikation 

(L’etang 2008: 50). Att en organisation är transparent leder således till att 

omgivningen kan ta del av den rådande agendan inom organisationen och kan 

därefter erfara om de verkligen utför det arbete som är tilltänkt och anförtrott 

(Jahansoozi 2006: 80). 

 

2.3 Samhällskommunikation 
Samhällskommunikation omfattar två huvudsakliga uppgifter. Dessa är för det första 

att informera medborgare om deras rättigheter och skyldigheter, men även att 

informera hur de kan hävda sig i den demokratiska processen vad gäller sina idéer 

och intressen (Kraft & Strandberg 2006: 21). Samhällskommunikation är således en 

grundläggande förutsättning för det demokratiska samhället. Kraft och Strandberg 

(2006: 24) menar även att kommunikation inom offentlig verksamhet ska bidra till 

att invånare själva inte ska behöva besvära sig att finna information, utan att de 

snarare ska tilldelas den i så stor utsträckning som möjligt. Denna 
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informationsverksamhet ska leda till att den offentliga sektorn är transparent och att 

befolkningen därefter har möjlighet till inflytande. För att alla ska ha möjlighet till att 

ta del av samhällsinformationen ska en god mediemix nyttjas för att vardera 

målgrupp ska ha samma förutsättningar. Den offentliga sektorn måste således 

anpassa sig efter befolkningen då alla inte har samma medievanor eller behärskar alla 

mediekanaler (Baker 2012: 235). 

 

2.3.1 Kommunikationstaktiker inom offentlig sektor 
Kraft och Strandberg presenterar sju olika kommunikationstaktiker i boken 

Samhällskommunikation (2006: 41-46). Den första är förhandlingstaktiken som 

innebär att parter ser till sina egna intressen och måste således förhandla med 

varandra för att fatta beslut. Taktiken används ofta när det finns flera olika aktörer 

med likvärdigt inflytande. Den andra taktiken är belöningstaktik som utgår från att 

en omtalad förändringsprocess aldig sker och att det därför behövs en sorts av 

belöning för att få attityder stabila. Experttaktik är även en taktik som omnämns och 

innebär att ge uttalanden från expertis vad gäller ämnet för att det ska vara logiskt 

och trovärdigt. Detta är en användbar taktik vad gäller tekniska frågor och komplexa 

problem. Den fjärde varianten är lärandetaktik och med den menas det att sändaren i 

fråga ska lyfta fram att det finns andra beslutsvägar än de rationella, till exempel hur 

emotionella värderingar kan spela in vid ett beslut. Tanken med detta är att öppna 

upp en öppen process där det finns utrymme för diskussion och reflektion bland 

berörda parter. Den femte taktiken, paradoxtaktiken, är användbar då processer har 

kört fast. Den utgår från att överraska de berörda aktörerna genom att gå emot allas 

förväntningar för att få dem ut ur det låsta och passiva tillståndet. När denna taktik 

tillämpas ska det inte utövas något märkbart ledarskap, utan sändaren ska snarare 

iakta på håll och observera. Kraft och Strandberg menar även att sändaren till och 

med ska instämma med det motstånd som kan uppstå. Guidningstaktiken utgår 

däremot från att deltagarna själva bör ha ett stort engagemang för frågan, och att 

processen i fråga ska bli någorlunda självgående därefter. För att detta ska gå är det 

behövligt med en strukturerad och trovärdig ledare. Den näst sista taktiken är 

makttaktiken och är användbar då det existerar en attityd att ingen vill ha en egentlig 

förändring, och att det således finns ett sorts av motstånd. För att undgå det bör 

maktförhållandena analyseras mellan de olika parterna, och därefter upprätta ett 

sorts av ramverk för hur processen ska fortlöpa innehållandes tid och deltagande 
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bland annat. Den sista tekniken lockelseteknik används för att väcka människors 

nyfikenhet och att de således ska bli engagerad i frågan (2006: 41-46). 

 

2.4 Kommunikation under förändringsprocess 

Under en förändringsprocess är kommunikation relevant för att involvera och 

engagera de berörda parterna, för att få förståelse för förändringen, reducera 

osäkerhet samt för att hantera eventuellt motstånd (Johansson & Heide 2008:24).  
 

John P Kotter (1998: 97) har valt ut sju huvudsakliga punkter som är betydelsefulla 

för effektiv kommunikation under förändringsprocess. Dessa är enkelhet, metafor, 

flera forum, repetition, ledarskap, förklaringar av skenbara motsägelser samt ge och 

ta. Med enkelhet menar han att budskapet inte ska konstras mer än vad som är 

nödvändigt. Detta för att svårförståelig information kan ses som förvirrande och 

misstänksamt, men det kan även leda till att mottagarna känner sig utanför om det är 

obegripligt (Kotter 1998: 97f). Att använda sig av metaforer i sin kommunikation 

motiverar han med att det är enkelt för mottagare att uppfatta ett budskap om det är 

någonting som de kan igenkänna sig i. Att använda sig av fantasirika metaforer som 

tillvägagångssätt kan således leda till att mottagarna kommer ihåg informationen i 

fråga (Kotter 1998: 99f). Det tredje nyckelementet för effektiv kommunikation vid 

förändringsprocesser flera forum menar han är relevant för att effektivisera 

kommunikationen genom ett använda sig av ett flertal mediekanaler. De kan 

antingen komplettera varandra och besvara olika frågor, eller så kan de innehålla 

samma information. Detta för att ju fler gånger ett och samma budskap förmedlas så 

är det större chans att mottagare tar del av det och att det på så vis blir ihågkommet 

(Kotter 1998:100). Detta kopplas därför samman med hans fjärde punkt om att ett 

budskap ska upprepas så mycket som möjligt (Kotter 198: 101). John P Kotter (1998: 

102ff) menar även att beteenden har inverkan i förändringsprocessen, och detta kan 

exempelvis innebära att den huvudansvarige i en förändringsprocess bör föregå med 

gott exempel för att inte motsäga den nya visionen. Den näst sista punkten, 

förklaringar av skenbara motsägelser, kopplas samman med detta. Den innebär att 

organisationen i fråga bör ha i åtanke vad människor eventuellt kan ha åsikter om 

och sedan ha en förändringsvision som är redo att meddelas om det uppstår kritik 

(Kotter 1998: 204f). Den sista punkten handlar om att bedriva en 
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tvåvägskommunikation med mottagarna, eftersom att feedback är sig delaktiga i 

processen. Det leder även till att eventuella brister kan korrigeras i rätt tid och att 

diskussioner kan hållas innan själva förändringen sker. Det finns självfallet en risk i 

att de berörda parterna inte delar samma vision som de ansvariga, men i det långa 

loppet kommer det att gynna för att alla ska bli så nöjda som möjligt (Kotter 1998: 

106f). 

 

2.5 Mediekanaler 
Att utgöra en god mediemix ingår i det strategiska arbetet (Pompper 2005: 525). Här 

nedan presenteras därför de vanligaste mediekanalerna. 

 

2.5.1 Verbal kommunikation 
Verbal kommunikation via möten ger avsändaren möjlighet till att både informera 

och kommunicera med målgruppen, eftersom att båda parterna är på plats. 

Mottagarna får således snabb information och likaså snabb respons på sina 

eventuella frågor. Mötets informationsansvarige bör däremot vara väl förberedd och 

påläst för att kunna besvara frågor. Detta är fördelaktigt för att skapa en ”vi-känsla” 

mellan organisationen och intressenterna i fråga (Cutlip, Center & Broom 2000: 

297f). Denna sorts av kommunikation tillåter även båda parterna, mottagare och 

sändare, att influera varandra på ett bra sätt och det blir således en balans mellan 

dem (Jahansoozi 2010: 75). Nackdelen är däremot att detta kommunikationsval 

enbart når den grupp som närvarar vid mötet, och det går därför inte att bedriva 

masskontakt (Larsson 2008: 210). 

 

2.5.2 Elektronisk kommunikation 
Internet 
Internet är den mediekanal som har gjort en enorm förändring för att bedriva 

tvåvägskommunikation på ett enkelt sätt (Cutlip, Center & Broom 2000: 285). Det är 

en fördelaktig kanal vid demokratiska processer, och det är allt vanligare att 

myndigheter och kommuner använder sig av det för att kunna föra en dialog med 

sina medborgare (Hadenius et al 2008: 120). Hadenius et al (2008: 120f) 

exemplifierar i boken Massmedier: Press, radio och tv i den digitala tidsålder hur 

Kalix kommun använde sig av internet vid en centrumutbyggnad år 2000. De lät 
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invånarna ta del av ritningar och uppdaterad information, men de kunde även 

kommunicera med dem genom att låta dem diskutera planerna på hemsidan och 

bedrev således både envängs- och tvåvägskommunikation. 

 

E-post 
E-post har möjliggjorts i och med internets uppkomst och är liksom den 

mediekanalen ett alternativ för att bedriva tvåvägskommunikation och fungerar 

därför både för att få och ge feedback. Det går därför att använda mediekanalen på ett 

personlig plan med intressenter och kan därför uppnå en hög involveringsgrad med 

omgivningen Att använda mediet som masskommunikation genom automatiska e-

postutskick till ett flertal personer kan däremot ses som opersonligt (Hallahan 2005: 

166-169). 

 

Sociala medier 
Sociala medier är ett verktyg som har förenklat processen för tvåvägskommunikation 

mellan organisationer och människor på internet, eftersom att det är ett enkelt sätt 

att föra en dialog med dem. Detta kan exempelvis bedrivas via kommentatorsfält och 

bloggar, men även via sociala nätverk såsom Facebook, YouTube och Twitter 

(Forsman 2011: 66ff). Baker (2012: 222) menar att sociala medier är en ypperlig 

mediekanal för offentlig sektor att bedriva tvåvägskommunikaton med invånare, just 

på grund av att det är möjligt att ge snabb respons vid frågor exempelvis. 

 

Sociala medier i offentlig verksamhet 
Vid användning av sociala medier i offentlig verksamhet är det viktigt att tänka på att 

inläggen som förekommer i kanalerna blir allmänna handlingar, och detta ska även 

informeras till användarna. Det innebär även att de ärenden som inkommer via 

sociala medier till offentlig verksamhet ska behandlas (Edeligationen.se, 2013). För 

att använda sig av sociala medier krävs det således resurser för att det ska göras på 

ett regelrätt sätt. 
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2.5.3 Telekommunikation 
Telefon 
Sedan telefonens uppkomst har den varit betydande för kommunikationen mellan 

människor (Larsson 2008: 212). Organisationers tillgänglighet på telefon är således 

viktig för att människor ska få svar på sina frågor direkt och att de därefter även kan 

få aktuell och uppdaterad information då kommunikationen sker i realtid (Cutlip, 

Center & Broom 2000: 356). Med detta menas det därför att telekommunikation är 

ett tillvägagångssätt som möjliggör tvåvägskommunikation. 

 

SMS 
Sms, som är förkortning för short message service, är en funktion som används för 

att skicka korta meddelanden mellan mobiltelefoner huvudsakligen (Ne.se, 2013). Då 

det är möjligt att skicka till ett flertal mottagare samma sms är denna funktion 

lämplig för grupp- och masskommunikation (Larsson 2008: 212). 

 

2.5.4 Tryckt material 
Tryckt material i form av tidningar, magasin, brevutskick och informationsblad 

definieras som envängskommunikation. Denna mediekanal är att föredra vid 

sakinformation då mottagaren har möjlighet till att läsa informationen och kan läsa 

den igen vid behov. Det finns däremot viss risk att trycksaker kastas snabbt, såvida 

att den inte sticker ut (Palm 2006: 79f). Lars Palm (2006:80) menar att om ett tryckt 

material är utformad på ett säreget sätt så leder det till att mottagaren inte kommer 

att slänga trycksaken lika snabbt – trots att innehållet är ointressant. 

 

2.5.5 Radio 
Radio är en mediekanal som många tar del av i sin vardag, eftersom det ofta finns 

tillgängligt på platser såsom på jobbet, i bilen och hemma (Schmitz 2009: 60).  

Det finns stora möjligheter med dagens teknik att nå ut till en stor publik med radio i 

och med den variation det finns för mediekanalen. Lyssnaren behöver inte lyssna när 

det är sändning, utan kan ta del av programmet när personen i fråga har tid och lust. 

Detta eftersom att människor bland annat kan lyssna på sändningar i efterhand 

genom podradio om sändaren möjgliggör det, vilket innebär att lyssnaren laddar ner 

programmet till sin dator (Schmitz 2009: 60). Radio utmärker sig för att vara en 
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kanal för envägskommunikation, men det finns möjlighet till tvåvägs vid live-

sändning om det finns möjlighet för lyssnaren att ringa in och medverka (Cutlip, 

Center & Broom 2000: 316) 

2.5.6 TV 
TV är det medium som kombinerar både bild och ljud (Cutlip, Center & Broom 2000: 

285), men är trots allt likt radio då mediet används på samma sätt som det är skrivet i 

föregående avsnitt då det går att sända TV i realtid men även genom att publicera 

innehållet på internet i efterhand. 

 

2.6 Målgrupper och medieval  
Målgrupper är de intressenter som en organisation har då de antingen har koppling 

till eller på något sätt påverkas av organisationen ifråga. Den förstnämnda gruppen 

benämns som den primära målgruppen medan de som påverkas eller kan påverka 

organisationen är de sekundära (Schmitz 2009: 50). För att kunna nå sin målgrupp 

på bästa möjliga sätt bör den delas in i olika segment. Detta genomförs genom att 

dela in målgruppen i mindre grupper utifrån deras likheter och olikheter, så att 

intressenter som liknar varandra blir segment för sig. Dessa kan bland annat baseras 

på demografi, geografi och attityder (Grunig & Repper 1992: 129). Utifrån denna 

information är det därefter möjligt att skräddarsy sina medieval för respektive 

målgrupp.  

 

2.6.1 Medievanor bland åldersgrupper i Sverige 
För att utgöra bra medieval och mediemixer är det fördelaktigt att utgå från 

målgruppens medievanor och intressen. Larsson (2008: 218) menar att en 

analysvariabel vid medieval är publikstrukturen, som innebär att sändaren frågar sig 

vilken publik som möter det tänkta mediet.  Nedan presenteras därför fyra olika 

åldersgruppers medievanor i Sverige som tidsskriften Resumé har presenterat i sin 

utgåva Medievalsguiden 2013 (Holmqvist & Sundling 2013). Denna undersökning 

kommer att jämföras med uppsatsens resultat vad gäller invånarna i Gällivare 

kommuns åsikter och vanor för informations- och kommunikationskanaler för att 

studera reliabiliteten i studien. Resumés studie ligger även till grund för denna 
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studies urval, vilket presenteras mer ingående i nästa avsnitt, 3. Metod, material och 

urval. 

 

Diagram 1. Åldersfördelning internet 

 
I detta diagram presenteras det åldersfördelningen på internet och det går att se att 

åldersgruppen 25 – 44 år är de som representerar internetanvändarna i högsta grad, 

och därefter 16 – 24 åringarna, 45 – 64 åringarna och till sist människorna i åldern 

65 år och uppåt (Holmkvist & Sundling 2013: 32). 

 

Diagram 2. Åldersfördelning Radio 

 
Den åldersgrupp som främst tar del av mediekanalen radio är 25 – 44 åringarna, som 

representerar över hälften av brukandet av radio bland det svenska folket. 45 – 64 

åringarna kommer på andra plats, och därefter 16 – 24 åringarna och till sist 65 år 

och uppåt (Holmkvist & Sundling 2013: 42). 
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Diagram 3. Åldersfördelning TV 

 
 

 

 

 
 

 

Vad gäller åldersfördelningen av TV-tittande  är 45 – 64 åringarna den grupp som 

främst kollar på tv. De som är 65 år och uppåt är den åldersgrupp som kommer på 

andra plats för användningen, och tätt därefter 25 – 44 åringarna. 16 – 24 åringarna 

har däremot den lägsta siffran bland åldersfördelningen (Holmkvist & Sundling 

2013: 33). 

 

Diagram 4. Åldersfördelning gratis morgontidning 

 
25 – 44 åringarna har tillsammans med 45 – 64 åringarna ungefär samma 

procentuella åldersfördelning för mediekanalen gratis morgontidning. Den yngsta 

och äldsta åldersgruppen har de lägre siffrorna, 16 – 24 åringarna har däremot en lite 

högre procent än den äldsta som har den lägsta (Holmkvist & Sundling 2013: 52). 
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Diagram 5. Åldersfördelning tidskrifter 

 

Åldersgruppen 45 – 64 år är den grupp som i högst grad tar del av tidsskrifter, och 

därefter 25 – 44 åringarna. Den äldsta gruppen kommer däremot tätt efter dem. 16 – 

24 åringarna har den lägsta åldersfördelningen för mediekanalen tidsskrifter 

(Holmkvist & Sundling 2013: 48). 

 

Diagram 6. Åldersfördelning sociala medier 

 

 

I Resumés utgåva Medievalsguiden 2013 hänvisar de till Stiftelsen för 

Internetinfrastrukturs undersökning gällande vilken utsträckning som olika 

åldersgrupper besöker sociala nätverk som är gjord år 2012. I detta stapeldiagram går 

det att utläsa att 15 – 25 åringarna är den åldersgrupp som mest frekvent besöker 

sociala nätverk, till skillnad från den äldsta åldersgruppen som är den som använder 

sociala medier minst. Det går även att avläsa att ju äldre åldersgrupp ju mindre 

användning av mediet (Holmkvist & Sundling 2013: 65). 
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3. Metod, material och urval	  
I detta avsnitt presenteras och motiveras den metod och forskningsstrategi som 

studien grundas på samt det material som har att analyseras och vilket urval som 

gjorts. Avsnittet består även av en grundläggande beskrivning av enkätens 

utformning och hur utskicken av enkäten har gjorts. 

 

3.1 Forskningsstrategi 
Då studien ämnar att undersöka vilka kommunikationsstrategier samt informations- 

och kommunikationskanaler som Gällivare kommun bör använda sig av under 

samhällsomvandlingen grundas studien på en fallstudie. Fallstudie beskrivs av 

Robert K. Yin (2007: 31) som ”en fallstudie utgör en empirisk undersökning som 

studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext”. En fallstudie lämpar sig således 

då denna studie baseras på ett specifikt och reellt fall. 

 

3.2 Kvantitativt angreppssätt 
Det angreppssätt som studien baseras på är en kvantitativ metod med enkätutskick 

bland befolkningen i Gällivare kommun. Denna metod har valts för att studien ska 

resultera i en statistisk indelning av vad de tillfrågade i studien föredrar för 

mediekanaler och för de övriga frågorna i enkäten. Med tanke på att det är en 

frekvens som uppsatsen ska studera är det därför användbart med en kvantitativ 

metod, till skillnad från en kvalitativ studie som hade varit att föredra om studien 

hade ämnat att undersöka människors beteenden och djupare resonemang (Trost 

2012: 23). Kylén (2004: 54) menar att en enkätstudie möjliggör att fler människor 

kan delta i studien och att den på så vis når många. Den kvantitativa metoden har 

därför även valts för att undersökningen ska få så stor bredd som möjligt och att så 

stor andel av befolkningen som möjligt ska kunna delta i studien. 

 

3.3 Urval och avgränsning 
För att kunna uppfylla studiens syfte och däribland undersöka vilka informations- 

och kommunikationskanaler som Gällivare kommuns invånare föredrar har en 

undersökning bland befolkningen gjorts, och enkäten har därför riktat sig mot dem. 

Då frågeställningarna avser att undersöka olika åldersgruppers åsikter har urvalet 



 

17 

delats upp utifrån dem, det vill säga 16 – 24 år, 25 – 44 år, 45 – 65 år och 65 år och 

uppåt. Denna stratifiering av populationen har gjorts då det finns tydliga likheter och 

olikheter mellan åldersgruppernas medievanor i den tidigare presenterade studien av 

Resumé i deras utgåva Medievalsguiden 2013 (Holmkvist & Sundling 2013). Körner 

och Wahlgren (2002: 32) menar att den stratifiering som görs i ett urval ska byggas 

på att likheterna bland individerna i vardera stratum är höga, och det är därför 

relevant att göra denna indelning då det finns samband bland åldersgruppernas olika 

medievanor. De menar även att det ska finnas ett samband mellan själva 

stratefieringsvariabeln och syftet med studien (Körner & Wahlgren 2002: 32). Det 

blir därför återigen relevant att dela in åldersgrupperna på detta sätt som Resumé har 

gjort i sin undersökning då denna studie till viss del ska utföra en liknande 

undersökning som dem, men riktad mot befolkningen i Gällivare kommun. 

 

Förutom ålderskriteriern så har det inte funnits någon begränsning för deltagande i 

enkäten, utan den enda kriterien utöver ålder är att respondenterna i fråga är 

invånare i Gällivare kommun. Varför åldersgruppen 15 år och yngre har exkluderats i 

studien och att kriteriet för lägsta åldern 16 år har satts med tanke på att ungdomar i 

denna ålder börjar få alltmer ansvar och skyldigheter. De som är i åldern 16 – 17 är 

snart vuxna och de som är mellan 18 – 24 år är redan mydiga, vilket innebär att de 

bland annat får rösta och får således delta i de demokratiska processerna. De berörs 

därför i hög grad av samhällskommunikation, och likaså 16 – 17 åringarna då de snart 

är i den åldern.  

 

På grund av uppsatsens begränsade omfattning samt viss tidsbegränsning kommer 

inte en totalundersökning av befolkningen att göras. En totalundersökning innebär 

att studera samtliga individer i en population, vilket framförallt görs när 

populationen ifråga är liten, men även då undersökningen har speciella motiv till att 

utföra en totalundersökning. Det är däremot vanligare att göra ett urval bland 

populationen för att sedan studera enbart den avgränsade delen (Körner & Wahlgren 

2002: 29f). Urvalet för denna studie utgår från ett icke-sannolikhetsurval, vilket 

beskrivs under nästa avsnitt 3.4 Enkätutskick. 
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3.4 Enkätutskick 
Då syftet med studien är att undersöka de olika åldersgruppernas synpunkter har en 

typ av stratifierat urval gjorts. Ett stratifierat urval innebär att fördela populationen i 

kategorier, exempelvis utifrån kön och ålder. Detta görs för att säkerställa att vardera 

grupp i studien kommer med i urvalet (Holme & Solvang 1997: 185). För att säkra att 

människor i de olika åldersgrupperna deltar i studiens enkät grundar sig 

enkätutskicken bland annat på resultatet av den redan presenterade studien av 

Resumé gällande åldersgruppers medievanor. Med detta menas att den yngsta 

åldersgruppen, 16 – 24 år, bland annat kommer att nås via sociala medier, eftersom 

att de är aktiva där. Den äldsta åldersgruppen går däremot inte att nå lika lätt via 

webbenkäter då de har låg aktivitet vad gäller användandet av internet och e-post 

exempelvis, och sannolikheten för att dessa skulle delta i studien vid enbart ett 

utskick av webbenkäter till vardera åldersgrupp hade mest troligt varit låg. Att ha 

detta i åtanke är viktigt för att studien ska få så hög svarsfrekvens som möjligt, men 

det finns däremot även en nackdel med detta med tanke på studiens syfte. Då 

enkäten bland annat undersöker vilka mediekanaler som befolkningen föredrar kan 

det bli missvisande om en åldersgrupp enbart får utskick via sociala medier 

exempelvis, eftersom att dessa respondenter i fråga är användare av mediekanalen 

och kommer därefter svara på enkäten att de föredrar och använder den. Jag har 

därför använt mig av både webbenkäter samt enkäter i pappersformat för vardera 

åldersgrupp för att undvika denna eventuella missvisning.  

 

Urvalet för enkätutskicken kommer, som tidigare nämnts, att utgå från ett icke-

sannolikhetsurval, som till skillnad från sannolikhetsurval inte kan utlova att varje 

individ i populationen kan komma med i urvalet (Körner & Wahlgren 2002: 30). Det 

har därför gjorts genom ett bekvämlighetsurval genom den så kallade 

snöbollsmetoden. Bekvämlighetsurval bygger på att ”man tager vad man taga kan” 

och i detta fall har det för det första delats ut pappersenkäter vid Pensionärernas 

Riksorganisations årsmöte i Gällivare för att nå den äldsta gruppen. Det har även 

gjorts utskick av webbenkäter via det sociala mediet Facebook för att nå den yngsta 

gruppen och till viss del de mellan 25 – 44 år och 45 – 64 år. Det har även funnits en 

hänvisning till webbenkäten på gymnasieskolan Välkommaskolans ”Veckonytt” 

under vecka 26 där både elever och anställda har kunnat ta del av enkäten. Till sist så 
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har det även förekommit enkäter genom snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär 

att respondenter i en studie tipsar om den till sina bekanta (Trost 2012: 31f). I detta 

fall har de som deltagit i enkäten blivit uppmanade till att dela länken till någon som 

de känner, men pappersenkäter har även spridits via detta tillvägagångssätt. 

Pappersenkäter har delats ut i min bekantskapskrets och har sedan fått spridning 

bland deras bekanta, såsom familj och arbetskamrater. Sedan har jag säkerställt att 

det har medverkat respondenter bland vardera åldersgrupp, just på grund av den 

eventuella missvisningen som kan ske som det tidigare har diskuterats kring.  

 

Med tanke på dessa olika sorters utskick har enkäten fått stor spridning bland olika 

människor, men det är svårt att få ett bortfall beräknat då enkätutskicken inte har 

grundats enbart på ett tillvägagångssätt med ett visst antal enkäter till respektive 

åldersgrupp. Detta var tanken från början, men då det inte varit möjligt och varit 

svårigheter att göra utskick av webbenkäten till ett specifikt antal inom de olika 

åldersgrupperna har detta bekvämlighetsutval gjorts. De som har kontaktats gällande 

ett utskick av webbenkäter via e-post är gymnasieskolan Välkommaskolan, den lokala 

internetportalen Gellivare.cc samt arbetsgivarna Lkab, Boliden och Landstinget. Ett 

utskick bland anställda i Gällivare kommun var även tanken, men just på grund av 

den tidsbegränsning som uppsatsen påverkas av försvårades detta då jag fick tillgång 

till e-postadresser alltför sent. 

 

3.5 Enkätens utformning 
Enkäten för studien är utformad med bundna svar, som innebär att det enbart 

förkommer kryssfrågor i enkäten (Bilaga 1). Respondenterna har på så vis olika val 

att välja mellan i enkäten och kan därför uppfattas som mer lättsvarad, vilket i sig 

kan öka chansen för deltagande (Kylén 2004: 71). Något som även kan öka 

deltagagandet enligt Kylén är om det är flera frågor i en då det gör att enkäten mindre 

belastande för respontenten (Kylén 2004: 86). Enkäten för denna studie är utformad 

på detta sätt och kan därför vara ett motiv för ett högre deltagande bland 

respondenterna och bidra till ett mindre bortfall i undersökningen (Bilaga 1). En 

tredje aspekt som kan minska bortfallet är att det nämns i missivbrevet att Gällivare 

kommuns informationsenhet ska att ta del av studien och att respondenterna således 

har möjlighet till att föra fram sin åsikt vad gäller deras information- och 
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kommunikationsverksamhet, och att deras deltagande därför är av stor vikt (Bilaga 

1). Holme och Solvang (1997: 173f) konstaterar att respondenterna ska bli motiverade 

till att svara på enkäten för att få så många svar som möjligt. Informationen i 

missivbrevet är därför betydelsefullt.  

 

Alla frågor är ställda utifrån skalor bortsett från de första två som enbart berör 

information om respondenten. Fråga tre, fyra och fem gällande användandet av 

mediekanaler, hur de vill bli informerade av Gällivare kommun och hur de vill 

kommunicera med kommunen är ställda med en skala ett till fem. Svarsalternativen 

för påståenden som de ska fylla i består av tre olika steg (Bilaga 1). Detta har använts 

då det är vanligt att använda sig av skalor vid frågor som berör just i vilken grad som 

respondenterna instämmer eller inte i en fråga (Kylén 2004: 86). Alla frågor förutom 

de rent informationsmässiga om respondenten är utformade i samma riktning, det 

vill säga att vardera svarsalternativ har de vanor som överenstämmer bäst, det som 

de instämmer med och det som de helst föredrar på skala ett. Svarsalternativen som 

snarare visar på vice versa är på den sista skalan. Denna utformning är att föredra för 

att respondenten inte ska behöva ”kasta om sitt tänkade hela tiden” (Kylén 2004: 

84). Skalorna är som det redan nämts från ett till fem 0ch ett till tre. Att ha ett 

mittvärde, det vill säga skalan tre och två i det här fallet, är bra för att respondenterna 

ska ha ett alternativ vid osäkerhet i en fråga. Är det ett jämnt antal steg i skalan leder 

däremot till att den svarande måste ta ställning till om den föredrar någonting mer 

eller mindre. Det blir således mer lätttolkat att åsikten är neutral om det finns ett 

mittvärde som respondenten valt (Kylén 2004: 83).  

 

3.5.1 Enkätkritik 
Nackdelen med enkäter som bygger på bundna svar är att respondenterna blir helt 

beroende till de svarsalternativ som är utformade (Kylén 2004: 71). I denna uppsats 

handlar det däremot inte om kunskapsfrågor som de själva ska fylla i fritt, utan 

snarare besvara gällande sina medievanor bland bestämda mediekanaler och 

huruvida de instämmer på olika påståenden. Det fungerar därför med denna sorts av 

enkätundersökning i denna studie då det inte är öppna frågor och det finns 

svarsalternativ för olika vanor och åsikter. 
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3.6 Sammanställning av enkäterna 
Webbenkäterna har utförts via SurveyMonkey, och pappersenkäterna har allt 

eftersom registrerats i verktyget. SurveyMonkey är en internetbaserad tjänst där det 

går att utforma egna enkäter för kvantitativa undersökningar. Det finns både gratis- 

och betalversioner för användning av verktyget. I detta fall har det däremot inte varit 

lämpligt att använda gratisversionen då det behövts en sorts av överhoppslogik bland 

svarsalternativen då det funnits en fråga som samtliga respondenter eventuellt inte 

kunnat svara på. Betalversionen har även förenklat sammanställning av svaren då det 

finns möjlighet för nedladdning av resultatet i excel- och pdf-format 

(Surveymonkey.se, 2013). Då SurveyMonkey ger möjlighet till att korstabulera 

enkätsvaren har plattformen varit adekvat för denna studie. Att korstabulera innebär 

att jämföra enkätsvaren med varandra, till exempel utifrån respondenternas ålder 

och kön. Det har således varit möjligt att sammanställa resultatet utifrån de olika 

åldersgruppernas svar i verktyget direkt. 

 

3.6.1 Internt bortfall 
Som det tidigare är nämnt så går det inte att beräkna ett bortfall utifrån urvalet då 

det är ett icko-sannolikhetsurval med influenser av snöbollsmetoden. Det finns 

däremot ett visst internt bortfall i denna studie. Det innebär att respondenter inte har 

svarat på samtliga frågor i en enkät (Trost 2012: 131). Frågor vad gäller 

respondenternas ålder och kön finns inget internt bortfall på, vilket är fördelaktigt då 

enkätsvaren hade varit tämligen betydelselösa utan ålder då det inte hade gått att 

korstabulera de svaren. Det förekommer heller inte något bortfall under den tredje 

frågan, men frågorna därefter har ett visst bortfall under några underfrågor. Detta 

kan möjligen förklaras att respondenterna har tappat intresse för frågorna efter ett 

tag då bortfallet har uppstått efter först tredje frågan. Bortfall har däremot enbart 

varit möjligt i pappersenkäterna då de deltagande i webbenkäten varit tvungna att 

fylla i alla alternativ för att kunna registrera den. Det största bortfallet som 

förekommit är på fråga 14 angående befolkningens uppfattning om Gällivare 

kommuns tillgänglighet för dialog där 76 av 85 har besvarat. Detta då fråga åtta med 

ett bortfall på 31 personer inte går att räkna in då respondenterna har blivit 

hänvisade till nästkommande fråga om de inte besitter nog med kunskap för att 

besvara den. Vad gäller det interna bortfallet så uppfattas det inte som tillräckligt 
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stort för att det ska påverka resultatet i stor utsträckning. I bilagorna 2-7 finns det att 

tillgå samtliga enkätsvar där det går att avläsa det interna bortfallet för vardera fråga. 

 

3.7 Metoddiskussion 
3.7.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i en studie innebär att en undersökning ska resultera i ett och samma 

resultat om den görs om, oberoende på vem som utför den (Yin 2007: 59). Till 

skillnad från kvalitativa intervjuer så finns det inte en lika stor risk för 

slumpinflytelser i en kvantitativ studie, eftersom att kvantitativa studier ses som mer 

standardiserade. Detta då det finns en oförändrad enkät som vardera respondent tar 

del av, i en intervju kan det däremot förekomma felsägningar och missförstånd vid 

intervjutillvället (Trost 2012: 62). Reliabiliteten höjs därför i detta anseende då 

denna studie är kvantitativ och hade studien gjorts igen hade samma standardiserade 

enkät kunnat användas. 

 

Det som däremot sänker reliabiliteten är att undersökningen påverkas av de 

respondenter som svarar på enkäten, och resultatet kan på så vis skilja sig om studien 

görs om. Då det har varit en svarsfrekvens på 85 stycken kan det ses som ett litet 

urval, och det finns därför viss osäkerhet för att generalisera utifrån detta urval då det 

är så få respondenter. Detta speciellt då dessa ska representera åsikter för hela 

Gällivare kommun som hade 18 307 invånare år 2012 (Scb.se, 2013). Kylén menar 

däremot att det är lämpligt att jämföra den statistik som sin studie visat med en 

liknande för att se om det är tillförlitligt (2004: 155). Genom att jämföra 

enkätresultatet med Resumés studie i Medieval 2013 går det att se huruvida de olika 

åldersgrupperna i Gällivare kommuns åsikter stämmer överrens med Resumés 

resultat för den svenska befolkningens medievanor. Genom att jämföra och analysera 

enkätresultatet med övrig statistik vad gäller åldersgruppers medieanvändning ökar 

således reliabiliteten om det visar sig att det finns samband mellan grupperna. En 

ytterligare aspekt som kan höja resultatets tillförlitlighet är enkätens kongruens, som 

är en av reliabilitetens grundstenar. Kongruens rör frågeställningarna i en enkät och 

innebär att det existerar ett flertal frågor som rör detsamma ämne för att sedan 

kunna analysera om de har samband (Trost 2012: 62). Då enkätfrågorna som ska 

besvara vilka informations- och kommunikationskanaler som befolkningen vill att 
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kommunen ska använda sig av består av tre men väldigt liknande frågor går det 

således att jämföra svaren bland dessa för att se om svaren är liknande och det finns 

därför kongruens. Studien undersöker däremot inte enbart vilka mediekanaler som 

befolkningen föredrar, utan även vilka kommunikationsstrategier som Gällivare 

kommun ska använda sig av. Enkätresultatet som ska ligga till grund för den 

analysen går däremot inte att jämföra med någonting likvärdigt, och reliabiliteten för 

den delen av studien kan därför ses som lägre. Med tanke på att det till viss del finns 

bristfälliga delar för studiens reliabilitet så bör därför denna studie enbart ses som en 

indikation till hur Gällivare kommun bör kommunicera med befolkningen under 

samhällsomvandlingen. 

 

Validiteten i en studie är värdet, användbarheten och relevansen av det insamlade 

datan som metoden har samlat in (Kylén 2004: 140). Validiten i denna studie ses 

som hög då enkätfrågorna är utformade med koppling till de teorier och 

frågeställningar som studien grundas på. Detta har medfört att antalet enkätfrågor 

har hållts så låga som möjligt och att de mest väsentliga frågorna för studien har 

behållits. Frågor som inte har relevans för studien har därför sovrats bort och det 

finns därefter enbart frågor som är användbara för studien, vilket i sig medför att 

validiteten höjs.  
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4. Empirisk bakgrund 
I Gällivare kommun pågår det just nu en samhällsomvandling och detta för 

gruvverksamhetens framväxt. Malmberget är det samhälle som i första hand kommer 

att påverkas av detta då det finns malmfyndigheter under själva samhället, och på 

grund av detta så måste därför bostäder och verksamheter lämna plats för 

gruvföretaget Lkab. Det har tagits beslut i vilka etapper som samhället Malmberget 

ska avvecklas under de kommande åren, och det är bestämt att till år 2032 ska den 

sista etappern vara förflyttad och därefter ska så gott som hela Malmberget vara 

avstängt (Lkab.com, 2013). Detta innefattar allt från boenden, äldreboende, 

gymnasieskola, kyrka till affärer (Gellivare.se, 2013). 

 

Bland kommunens befolkning finns det olika åsikter för samhällsomvandlingen. I 

Svt:s dokumentär Malmberget som sändes 14 mars 2013 i Svt 2 yttrar sig olika parter 

i frågan. Dels de som finner att utbredningen av gruvan är naturligt i ett 

gruvsamhälle då Malmberget uppstod från början med avsikt för gruvarbetarnas 

närhet till sin arbetsplats, vilket i sig medför att samhället idag ska anpassa sig 

återigen till verksamhetens utveckling. En Lkab-arbetare hävdar sig i dokumentären 

med orden:   
 

- Stäng gruvan, det är som att stänga samhället då det är vi som gör att samhället 

lever (Malmberget 2013). 
 

Förutom ståndpukten för att det är en naturlig samhällsutveckling så kommer en 

annan uppfattning om samhällsomvandlingen till uttryck i dokumentären. Dessa 

åsikter bygger på dilemmat kring avvecklingen av Malmberget, exempelvis hur 

minnen och spår av existens kommer att försvinna helt i och med omvandlingen. Två 

yngre tjejer som medverkar i programmet spekulerar kring hur de i framtiden inte 

kommer att kunna visa upp hur och var de är uppväxta till den kommande 

generationen (Malmberget 2013). Övriga tankar som träder fram i dokumentären är 

att det utförs mycket arbete kring visioner för det nya samhället i kommunen, men 

att det som utlovas inte genomförs. En ortsbo säger att: 
 

- Det är så mycket som sägs och som aldrig händer, så man orkar knappt lyssna på 

hälften som de säger (Malmberget 2013). 
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Även företrädare i kommunfullmäktige håller med om detta, och menar att det inte 

finns tid för enbart visionsarbete utan att det faktiskt måste börja ske saker 

(Malmberget 2013). Det är däremot ett komplext fall då det är många olika parter 

som berörs och många som måste delta i besluten. Framförallt förhandlingar mellan 

Gällivare kommun och gruvföretaget Lkab, men även relationen med medborgarna. 

Detta är kommunen medvetna om och menar att det är viktigt att dessa ska ha 

möjlighet till insyn för att således kunna påverka (Gellivare.se, 2013). 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras respondenterna samt det resultat som enkäterna har 

visat i diagramformat. Enkätresultatet i sin helhet finns att tillgå i bilagorna 2-7. 

Samtliga diagram är uppställda utifrån enkäternas intervallvärden med det som 

föredras eller det påstående som passar bäst in på respondentens åsikt högst upp 

på den lodräta axeln. För att specifiera medelvärdet för de olika resulteten är de 

därför infogade inom parenteser i den flytande texten bakom tillhörande 

mediekanal. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Sammanlagt är det 85 personer som har deltagit i enkäten, och därav 28 st i 

åldersgruppen 16 – 24 år, 8 st i 25 – 44 år, 25 st i 45 – 64 år och 24 st i åldersgruppen 

65 år och uppåt (Bilaga 3). Könsuppdelningen är 27 män respektive 58 kvinnor 

(Bilaga 2). 

 

5.2 Enkätresultat 
Diagram 7. Hur ofta använder du dig av respektive mediekanaler? 

 

 

Utifrån detta diagram går det att avläsa att det både finns likheter mellan 
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åldersgrupperna, men även markanta skillnader mellan användningen av de olika 

mediekanalerna. De tre mediekanaler som människorna i åldersgruppen 16 – 24 år 

använder sig främst av är internet (1,14), sociala medier (1,39) och e-post (1,93). 

Ortsborna i gruppen 25 – 44 år delar några av den yngsta gruppens val, internet 

(1,13) och e-post (1,25), men tredjeplatsen delas mellan att tala i telefon (1,50) och 

SMS (1,50). Den tredje åldersgruppen, 45 – 64 år, använder sig också av internet 

(1,60) som främsta mediekanal. Mediekanalerna på andra och tredjeplats är TV 

(1,68) samt en delad plats mellan e-post (1,84) och telefon (1,84). Den äldsta 

åldersgruppen är den grupp som skiljer sig mest från de tre andra grupperna vad 

gäller den mest använda mediekanalen. Dessa respondenter tar först och främst del 

av tryckt material (1,33), men sedan TV (1,46) och telefon (1,96) på en andra och 

tredje plats.  

 

Vad gäller de olika åldersgruppernas sistahandsval så är tryckt material (3,11) och 

radio (3,07) de mediekanaler som den yngsta åldersgruppen använder sig minst av. 

25 – 44 åringarna har även valt tryckt material (2,25) och radio (2,50) som de 

kanaler de använder minst, men det är enbart förhållandevis till de övriga kanalerna 

och har inte en lika låg siffra som den yngsta gruppen. 45 – 64 åringarna väljer 

sociala medier (2,88) som den kanal de använder minst och likaså människorna som 

är 65 år och uppåt (4,63). Vad gäller den äldsta åldersgruppen så är även internet 

(3,04) och e-post (3,42) de kanaler som är bland de minst använda. 
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Diagram 8. Hur vill du helst ta del av information av Gällivare kommun 

gällande samhällsomvandlingen? (Bilaga 5) 

 

 

Vad gäller enkätresultatet för vilka mediekanaler som ortsborna helst vill ta del av 

information gällande samhällsomvandlingen är den tryckta informationen 

överlägsen. Alla åldersgrupper förutom den yngsta väljer tryckt information i första 

hand, 26 – 44 år (1,86), 45 – 64 år (1,63) och 65 år – (1,38). Den yngsta väljer 

internet som förstahandsval (1,82), tryckt material som andra (2,00) och tredje TV 

(2,41). Förutom åldersgruppen 25 – 44 års förstahandsval väljer respondenterna 

internet (2,00) och TV (2,00) som andrahandsval och sociala medier (2,63) som 

tredje. Den tredje gruppen, 45 – 64 år, väljer internet (1,72) som andra och TV (2,12) 

som tredje. Respondenterna i åldersgruppen 65 år – finner TV (1,54) som andra och 

radio (1,54) som tredje. 

 

Det är även för detta enkätsvar intressant att se resultatet för de minst föredragna 

informationskanalerna. 16 – 24 åringarna väljer verbalt (3,69) och att tala i telefon 

(4,44) som dessa, och 25 – 44 åringarna väljer även att tala i telefon som en av de 

minst föredragna (4,25) men den andra är SMS (4,25). 45 – 64 åringarna finner även 

att telefon är den minst lämpliga informationskanalen (4,04) vid information om 
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samhällsomvandlingen, men även SMS (3,28) liksom 25 – 44 åringarna. Den äldsta 

åldersgruppen väljer sociala medier som den minst föredragna (4,50) och e-post 

(3,83) därefter. 

 

Diagram 9. Hur vill du helst kommunicera med Gällivare kommun 

gällande samhällsomvandlingen? (Bilaga 6) 

 

 

Den kommunikationskanal som den yngsta åldersgruppen föredrar i första hand är 

sociala medier (2,46), vilket de är ensamma om. 25 – 44 åringarna väljer e-post 

(2,50) och 45 – 64 åringarna finner det mest lämpligt att kommunicera verbalt 

(2,56), vilket den äldsta åldersgruppen håller med om (2,50). De 

kommunikationskanaler som respektive åldersgrupper helst inte vill bruka skiljer sig. 

Den yngsta gruppen vill helst inte kommunicera via telefon (3,75), 25 – 44 åringarna 

SMS (3,75), 45 – 64 åringarna SMS (3,88) och de äldsta respondenterna vill helst 

inte kommunicera med kommunen via sociala medier (4,42),  
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Diagram 10. Påståenden om kommunens informations- och 

kommunikationsarbete idag samt respondenternas egna åsikter och 

uppfattningar om samhällsomvandlingen (Bilaga 7) 

 
 

I detta diagram går det att utläsa information gällande befolkningen i Gällivare 

kommuns åsikter om kommunens informations- och kommunikationsarbete för 

samhällsomvandlingen samt deras åsikter och inställning för omvandlingen. 

Samtliga åldersgrupper är överrens om att det är viktigt med information, med visst 

undantag för den yngsta då 18 personer har svarat att de instämmer helt och 10 att de 

enbart instämmer delvis (Bilaga 7). Huruvida de anser att det idag finns bra och 

tillgänglig information följer även ett visst tema då samtliga svaren av enkäten är 

mellan 2,04 – 2,38 (Bilaga 7), vilket menas att de flesta har svarat att de delvis eller 

inte instämmer med det. Ett likvärdigt resultat är det för frågan gällande deras åsikt 

om informationen idag är lättförståelig. Det finns däremot ett internt bortfall på 

denna fråga då enbart 54 personer av 85 möjliga har besvarat den, vilket tyder på att 

det utifrån denna studie så har 37 procent av respondenterna inte tagit det av 

information då de svarande har blivit hänvisade till nästa fråga om de inte tagit del av 
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a.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  information	  om	  samhällsomvandlingen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  g.	  	  Jag	  vill	  ha	  möjlighet	  till	  att	  påverka	  och	  vara	  involverad	  under	  	  	  
b.	  Jag	  tycker	  att	  det	  \inns	  bra	  och	  tillgänglig	  information	  om	  samhällsomvandlingen	  	  	  	  	  	  	  	  samhällsomvandlingen	  
c.	  Jag	  tycker	  att	  informationen	  om	  samhällsomvandlingen	  är	  lättförståeliig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  h.	  Jag	  är	  själv	  engagerad	  och	  intresserad	  av	  frågor	  gällande	  	  
d.	  Jag	  vill	  gärna	  ha	  mer	  information	  om	  samhällsomvandlingen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  samhällsomvandlingen	  
e.	  Jag	  letar	  gärna	  information	  om	  samhällsomvandlingen	  på	  egen	  hand 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  i.	  Jag	  tycker	  att	  Gällivare	  kommun	  är	  tillgängliga	  för	  dialog	  för	  
f.	  Jag	  är	  positivt	  inställd	  till	  samhällsomvandlingen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  frågor	  gällande	  samhällsomvanlingen	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j.	  Jag	  har	  förtroende	  för	  Gällivare	  kommuns	  arbete	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  samhällsomvandlingen	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k.	  Jag	  tycker	  att	  Gällivare	  kommun	  fullföljer	  det	  som	  de	  utlovar	  i	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sin	  information	  gällande	  samhällsomvandlingen	  
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information. Likt första och andra frågan så är det ett liknande resultat för den tredje, 

vilket tyder på att de inte instämmer helt om informationen idag är lättförståelig.  

 

Enkätresultatet tyder även på att samtliga åldersgrupper vill ha mer information om 

samhällsomvandlingen, och åldersgruppen 45 – 64 år är den grupp som instämmer 

mest med påståendet. Det visar sig däremot att det finns visst lågt engagemang bland 

ortsborna att på eget bevåg leta information på egen hand, och det syns framförallt 

bland 16 – 24 åringarna då enkätresultatet för frågan har ett medelvärde på 2,52 

bland åldersgruppen (Bilaga 7). I jämförelse med alla åldersgrupper så är däremot 

den äldsta gruppen de som faktiskt kan tänka sig att leta information på egen hand. 

Vad gäller respondenternas inställning till själva samhällsomvandlingen så är det de 

två yngre åldersgrupperna som är de mest positiva och de två äldre grupperna har till 

viss del en annan inställning. Det är däremot ingenting som är väldigt påtagligt då 

samtliga åldersgrupper ligger över medelvärdet för att de instämmer delvis. Förutom 

medelvärdet bland enkätsvaren så är det intressant att svaren för inställningen till 

samhällsomvandlingen är spridda inom vardera åldersgrupp, såsom att det är nio 

personer som instämmer helt till att de är positiva, nio som instämmer delvis men 

sedan även fyra som inte alls instämmer i den äldsta åldersgruppen (Bilaga 7). 

 

Vad gäller huruvida de vill vara delaktiga och kunna påverka under 

samhällsomvandlingen så är det de två äldre åldersgrupperna som håller med till viss 

del mer än de två yngre. Det visar sig i resultatet att samtliga åldersgrupper är under 

medelvärdet för frågan om de själva är engagerade och intresserade av frågor om 

samhällsomvandlingen. 44  - 64 åringarna och de som är 65 år och över är däremot 

till viss del mer engagerade än de två yngre åldersgrupperna.  

 

Det är svaren för de tre sista frågeställningarna som skiljer sig mest mellan varandra. 

Åldersgruppen 25 – 44 år finner i högre grad än de tre andra grupperna att Gällivare 

kommun är tillgängliga för dialog idag, och de är även den grupp som har mest 

förtroende för kommunen och har anser i högre utsträckning att de fullföljer den 

information som de utlovar. De två äldre åldersgrupperna är under medel på 

respektive fråga och är därför mellan att de instämmer delvis till att de inte alls 

instämmer för vardera påstående. Den yngsta gruppen är däremot mellan de tre 

andra åldersgruppers åsikter, och är lite under medel för hur de anser att kommunen 
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är tillgängliga för dialog. De instämmer däremot delvis för deras förtroende för 

kommunen och huruvida de anser att de fullföljer det som de utlovar. 
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6. Analys 

Detta kapitel innehåller analys av det resultat som enkäterna har visat med 

koppling till de teorier som presenterats i avsnitt 2. 

 

6.1 Föra dialog med kommunens invånare 
På samma sätt som Cutlip, Center och Broom menar att strategisk kommunikation 

kan användas för att skapa och upprätthålla en tvåvägskommunikation med 

intressenter bör Gällivare kommun göra detta under samhällsomvandlingen med 

invånarna (Se avsnitt 2.2). Detta för att leva upp till samhällskommunikationens 

syfte att vara en transparent verksamhet. Kraft och Strandberg menar att denna insyn 

ska leda till att befolkningen ska kunna ta del av och ha möjlighet till att påverka 

processer och beslut inom den offentliga verksamheten (Se avsnitt 2.3). Att bedriva 

en strategisk kommunikationsverksamhet är därför främjande och är framförallt 

essentiellt i det demokratiska samhället. Att Gällivare kommun bör föra en dialog 

med befolkningen är därför nödvändigt då frågor vad gäller samhällsomvandlingen 

bygger på samhällskommunikation som samtliga medborgare ska kunna ta del av, 

men sedan även kunna påverka för frågor vad gäller området genom en dialog. 

 

För att föra en dialog med invånarna är Grunigs tvåvägs symmetriska modell den 

kommunikationsmodell som är ett föredöme i detta fall då den strävar efter en 

balanserad relation mellan sändare och mottagare där båda parterna får komma till 

tals. Grunig menar att denna kommunikationsmodell utmärker sig för att skapa en 

förståelse mellan sändare och mottagare genom en ömsesidig dialog (Se avsnitt 

2.2.1). En ömsesidig dialog är just vad som behövs i detta fall för att samtliga parter 

ska kunna hävda sig, vilket är extra betydande då samhällsomvandlingen är ett 

komplext fall som det framkommer i den empiriska bakgrunden (Se avsnitt 4). 

 

Förutom att det är kommunens skyldighet att bedriva en välfungerande 

informations- och kommunikationsverksamhet så visar det sig dessutom i 

enkätresultatet att samtliga åldersgrupper ligger över mittvärden för frågan om de 

vill ha möjlighet till att påverka och vara involverad under samhällsomvandlingen (Se 

avsnitt 5.2, diagram 10, fråga g). Detta tyder på att det finns en önskan bland 

befolkningen för att ha en dialog med kommunen gällande frågor om 
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samhällsomvandlingen, och det blir således ännu viktigare då det finns en önskan för 

det. Att det dessutom visar sig i enkäten att alla åldersgrupper förutom 25 – 44 

åringarna ligger mellan svarsalternativen ”Instämmer delvis” och ”Instämmer inte” 

på påståendet vad gäller att de anser att Gällivare kommun är tillgängliga för dialog i 

dagsläget så krävs det insatser för att förbättra kommunikationsverksamheten (Se 

avsnitt 5.2, diagram 10, fråga i). En förbättrad tvåvägskommunikation för att 

Gällivare kommun ska vara tillgängliga för dialog kan därför vara en lösning för detta 

problem. 

 

6.2 Förtroendet för Gällivare kommun 
Den strategiska kommunikationen som en organisation bedriver kommer att 

avspegla organisationen i frågas relationer med omvärlden, vilket definierar public 

relations (Se avsnitt 2.2). Informations- och kommunikationsverksamheten influerar 

således omgivningens förtroende för organisationen, vilket sammankopplas med 

transparens (Se avsnitt 2.2.2). Detta innebär att om en offentlig verksamhet 

informerar och kommunicerar väl med sin befolkning så kommer det leda till ett högt 

förtroende för verksamheten bland invånarna då de har en god insikt i verksamheten, 

och är medvetna om och hur de kan påverka processer och beslut. Det visar sig 

däremot i enkätresultatet att det finns ett bristande förtroende för Gällivare 

kommuns arbete med samhällsomvandlingen (Se avsnitt 5.2, diagram 10, fråga j), 

vilket kan tyda på att invånarna inte har tillräckligt med insikt i verksamheten i 

dagsläget. Att samtliga åldersgrupper dessutom finner att informationen till viss del 

är otillräcklig och att 37 procent av respondenterna inte ens har tagit del av 

information kan vara orsaken till att en stor del av de svarande har ett bristande 

förtroende för kommunens arbete med samhällsomvandlingen (Se avsnitt 5.2, 

diagram 10, fråga b & c). Då en organisations informations- och 

kommunikationsverksamhet påverkar omgivningens förtroende för en 

organisationen kan det därför tyda på att Gällivare kommuns informations- och 

kommunikationsarbete har vissa brister i dagsläget. Det framkommer i den 

empiriska bakgrunden att kommunen är medveten om att samtliga parterna ska få 

mölighet till insyn i verksamheten (Se avsnitt 4). Det blir således intressant då 

omgivningen inte har förtroende för deras arbete, och det går som tidigare nämnt att 

det kan kopplas till en dålig insyn. Detta kan liknas vid den forskning som Nyquist 
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och Åkerberg bedrivit om Stockholm stad och Botkyrka kommuns 

informationverksamhet för sortering av hushållsavall. Studien som bland annat 

resulterade i att invånarna inte upplevde sig informerade inom ämnet, medan 

kommunenerna uppfattade befolkningen som det (Se avsnitt 2.1). Det finns därför 

risk för att offentliga verksamheter tror sig att sin omgivning har insyn, men i själva 

verkar så har de inte det som således påverkar förtroendet för verksamheten. 

Gällivare kommun bör därför ha detta i åtanke och med en välfungerande 

tvåvägskommunikation reducera risken för liknande missförstånd mellan dem och 

befolkningen. 

 

6.3 Kommunikationstaktiker 
Johansson och Hedie menar att det är viktigt att kommunicera med omgivningen i 

förändringsprocesser för att involvera, engagera och klargöra otydligheter för 

förändringen i fråga (Se avsnitt 2.4). I detta fall är det en pågående 

samhällsomvandling och utifrån denna förändring så är det således relevant för 

Gällivare kommun att använda sig av Kotters punkter för effektiv kommunikation 

under förändringsprocesser (Se avsnitt 2.4) samt Kraft och Strandbergs 

kommunikationstaktiker inom offentlig sektor (Se avsnitt 2.3.1).  

 

Utifrån respondenternas svar i diagram 10 under avsnitt 5.2 går det att analysera de 

kommunikationstaktiker som Gällivare kommun bör använda sig av under 

samhällsomvandligen. Vad gäller befolkningens inställning till huruvida kommunen 

fullföljer det som de utlovar i sin information är någorlunda vag då det visar sig att 

samtliga åldersgrupper förutom 25 – 44 åringarnas ståndpunkt ligger mellan 

svarsalternativen ”Instämmer delvis” och ”Instämmer inte” (Se avsnitt 5.2, diagram 

10, fråga k). Vad som även pekar  på denna inställning är citatet i den empiriska 

bakgrunden där en ortsbo menar att det sägs mycket men att ingenting fullföljs (Se 

avsnitt 4). Utifrån detta så är Kraft och Strandbergs paradoxtaktik ett föredöme då 

den ska användas när processer i en förändring har kört fast. Vad denna 

kommunikationstaktik utmärker sig för är att överraska omgivningen så att de 

befrias från det passiva tillståndet. Sändaren i fråga ska inte visa på ett märkbart 

ledarskap och ska heller inte ingripa destomer vid motstånd i inledningsfasen av 

taktiken (Se avsnitt 2.3.1). Detta innebär således att Gällivare kommuns befolkning är 
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passiva i nuläget för information då de uppfattar att det som utlovas inte fullföljs, och 

paradoxtaktiken ska användas för att skaka om invånarna. Något som även tyder på 

att befolkningen är passiva är att enkätresultetet visar på att samtliga åldersgruppers 

medelvärde för deras egna engagemang för frågor som berör samhällsomvandlingen 

är mellan svarsalternativen ”Instämmer delvis” och ”Instämmer inte” (Se avsnitt 5.2, 

diagram 10, fråga h). Gällivare kommun bör därför ge ut information som överraskar 

befolkningen, och sedan låta diskussioner pågå bland medborgarna utan att ingripa 

även om det uppstår ett sorts av motstånd. När befolkningen vaknar från sitt passiva 

tillstånd kan det därefter leda till att de blir mer engagerade i samhällsomvandlingen  

 

Med tanke på att invånarna kan ses som passiva och till viss del oengagerade för 

frågor som berör samhällsomvandlingen så är det väsentligt att nämna att taktiker 

som bygger på att invånarna själva ska leta upp information på eget bevåg inte är ett 

föredöme. Exempel på detta är att Kraft och Strandbergs guidningstaktik som utgår 

från att processen ska bli självgående när människorna i fråga har ett engagemang för 

frågan (Se avsnitt 2.3.1). Denna kommunikationstaktik kan däremot vara aktuell i 

framtiden om befolkningen blir mer engagerade och snarare aktiva i frågan.  

 

Vad gäller Kotters punkter för effektiv kommunikation under förändringsprocesser 

bör hans punkt förklaringar av skenbara motsägelser användas. Den innebär att 

sändaren i fråga ska vara beredd på olika åsikter som kan komma fram bland 

omgivningen (Se avsnitt 2.4). Detta eftersom att enkätresultatet visar att det finns 

olika åsikter för befolkningens inställning till samhällsomvandlingen då det är 

spridda svar när det analyseras hur många som har svarat om de instämmer helt, 

delvis eller inte (Se avsnitt 5.2, diagram 4). Utifrån dessa spridda åsikter om 

samhällsomvandlingen som existerar bland samtliga åldersgrupper kan det därför 

komma olika frågor och kommentarer från de olika parterna. Gällivare kommun bör 

därför vara beredd på dessa för att sedan kunna besvara och bemöta dessa frågor 

snabbt när de väl inkommer, som Kotters kommunikationstaktik utmärker sig för. En 

annan av Kotters punkter som är relevanta i detta fall är ”flera forum”, som innbär  

att sändaren ska använda sig av flera olika mediekanaler för att effektivisera 

kommunikationen (Se avsnitt 2.4). Denna är användbar för Gällivare kommun med 

tanke på att det är olika åldersgrupper med olika medievanor som de ska nå. Att 

anpassa sig efter mottagarens medievanor är dessutom ett krav för 
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samhällskommunikationen då samtliga medborgare ska ha samma förutsättningar 

för att ta del av information (Se avsnitt 2.3). Kotters punkt flera forum är således 

användbar. Kotter har även en punkt som fokuserar på hur sändaren ska bedriva 

tvåvägskommunikation med mottagaren (Se avsnitt 2.3), och med tanke på det som 

redan har framkommit i avsnitt 6.1 och 6.2 så är den kommunikationsmodellen den 

föredömliga och Kotters sista punkt för kommunikation vid förändringsprocess är 

därför även en kommunikationstaktik som bör användas. 

 

I avsnitt 5.2 går det att avläsa att de människor har tagit del av information om 

samhällsomvandlingen anser att den till viss del är svårförståelig (Se avsnitt 5.2, 

diagram 10, fråga c). Detta innebär att Kotters kommunikationstaktik enkelhet är 

väsentlig då den innebär att det budskap som sändaren ska förmedla till mottagaren 

inte ska konstras mer än vad det är nödvändigt eftersom att det kan leda till 

misstänksamhet och utanförskap (Se avsnitt 2.4). Informationen om 

samhällsomvandlingen bör därför vara lättförståelig för att minska risken för det. 

Med tanke på detta är inte Kraft och Strandbergs experttaktik att föredra, då den 

utgår från att expertis ska uttala sig för att få informationen trovärdig och logisk. 

Varför denna taktik kan ses som en mindre fördelaktig taktik är på grund av att 

expertuttalanden kan ses som konstrade, vilket inte Kotters kommunikationstaktik 

enkelhet eftersträvar, även om den ska användas vid komplexa frågor (Se avsnitt 

2.3.1). 

 

6.4 Befolkningens åsikter kring mediekanaler 
Verksamheter inom offentlig sektor har ansvar att använda sig av en god mediemix 

vid informations- och kommunikationsverksamhet för att samtliga människor i 

befolkningen ska ha möjlighet till att ta del av samhällsinformationen (Baker 2012: 

235). Gällivare kommun ska därför göra detsamma, och det är fördelaktigt att utgå 

från befolkningens egna åsikter. De informations- och kommunikationskanaler som 

de olika åldersgrupperna vill att kommunen ska använda sig av presenteras därför i 

olika analysavsnitt nedan. 
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6.4.1 Åldersgrupp 16 – 24 år 
Enkätstudien visar att åldersgruppen 16 – 24 år helst tar del av information via 

internet, såsom kommunens hemsida (Se avsnitt 5.2, diagram 8). Som det tidigare är 

nämnt i teoridelen så är det en mediekanal som har förenklat processen för 

tvåvägskommunikation, men som även kan användas som informationskanal och 

bedriva envägskommunikation. Kanalen är fördelaktig då informationen kan 

uppdateras kontinuerligt (Se ansnitt 2.5.2). Gällivare kommun har därför möjlighet 

att genom deras hemsida underrätta medborgarna om aktuell information gällande 

samhällsomvandlingen, och framförallt 16 – 24 åringarna då de föredrar internet 

som den främsta informationskällan. Det problem som däremot kan uppstå är det 

som författaren till magisteruppsatsen ”Internet och offentligheten – En kvalitativ 

studie av Internets förutsättningar att skapa en demokratisk 

samhällskommunikation” har uppmärksammat. Johansson menar att det både finns 

fördelar och nackdelar med internet som mediekanal inom samhällskommunikation. 

Det har för det första förenklat möjligheten för privatpersoner att få insyn i offentliga 

verksamheter, men att det samtidigt kan uppstå ett informationsöverflöd som inte 

gynnar den demokratiska processen som samhällskommunikation ska bidra till (Se 

avsnitt 2.1).  

 

Den kommunikationskanal som åldersgruppen främst vill använda sig av vid dialog 

med Gällivare kommun gällande samhällsomvandlingen är sociala medier (Se avsnitt 

5.2, diagram 9). Sociala medier är en kanal likt internet då mediekanalen har 

förenklat tvåvägskommunikation mellan organisationer och människor (Se avsnitt 

2.5.2). Problematiken i och med användningen av sociala medier kan även 

sammankopplas med Johanssons studier kring internets förutsättningar för en 

demokratisk samhällskommunikation. Johansson benämner i sin studie 

problematiken om inte all befolkning besitter den teknik som krävs så bidrar det inte 

till en demokratisk process (Se avsnitt 2.1). Detta innebär således att om inte alla 

invånare i Gällivare kommun använder sig av sociala medier så blir de exkluderade 

från informations- och kommunikationsverksamheten.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till den omnämnda problematiken som finns i och med 

användningen av internet och sociala medier, men då enkätresultatet visar en önskan 

för användning av dessa mediekanaler så finns det en efterfrågan. Åldersgruppens 
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medievanor tyder även på att åldersgruppen i kommunen är aktiva användare av 

dessa kanaler (Se avsnitt 5.2, diagram 7). Det finns tydliga samband mellan denna 

enkätstudies resultat och Resumés studies kring medievanor då deras resulterade i 

att 16 – 24 åringar är den åldersgrupp som är den näststörsta gruppen som använder 

sig av internet samt att de mest aktiva på sociala medier är den yngre åldersgruppen 

(Se avsnitt 2.6.1, diagram 1 & 6). Sociala medier och internet är därför mycket 

potentiella och användbara mediekanaler för Gällivare kommun att använda sig av 

för att nå åldersgruppen 16 – 14 år, men som det omnämns i avsnitt 2.5.2 så måste 

kommunen lägga ned resurser för att bedriva sociala medier på ett korrekt sätt. 

 

6.4.2 Åldersgrupp 25 – 44 år 
Som det framkommer i resultatet så väljer befolkningen mellan 25 – 44 år 

informationskällan tryckt material som den mest föredragna, och vill därför ta del av 

information gällande samhällsomvandlingen via Gällivare kommuns kommunblad 

och informationsblad exempelvis (Se avsnitt 5.2, diagram 8). För att dra paralleller 

med liknande statistik så är det inte ett förvånande resultat då åldersgruppen har den 

största andelen i Resumés åldersfördelning för gratis morgontidningar, och den näst 

största för tidsskrifter (Se avsnitt 2.6.1.4 & 2.6.1.5). Det som däremot är intressant är 

att åldersgruppens resultat för frågan kring deras medieanvändning är att deras val 

för att ta del av tryckt material inte är bland deras tre mest föredragna, utan snarare 

den näst sista (Se avsnitt 5.2, diagram 7). 

 

Tryckt material är en mediekanal som bygger på envägskommunikation och är 

fördelaktigt vid sakinformation. Det är därför en väldigt lämpligt informationskanal i 

detta fall då det gäller information som enbart berör samhällsomvandlingen. 

Förutom denna värdefulla aspekt vad gäller tryckt material så är det även bra då 

mottagarna av informationen har möjlighet till att ta del av innehållet när de har tid 

för det och behöver således inte anpassa sig efter sändaren. Förutom de positiva 

delarna för informationskanalen så finns det däremot viss risk för att människor 

slänger trycksaker snabbt, men som det framkommer i teorikapitlet så menar Palm 

att sändaren minskar risken för detta genom att utforma det tryckta materialet på ett 

annorlunda sätt så att det sticker ut (Se avsnitt 2.5.4). Gällivare kommun bör därför 

ha i åtanke hur informationsmaterialet utformas för att reducera risken att 
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trycksakerna förgås, och detta speciellt för denna åldersgrupp då det är den näst sista 

mediekanal som de använder sig av utifrån alternativen i enkäten. Det finns däremot 

en efterförfrågan för information om samhällsomvandlngen bland åldersgruppen och 

det reducerar därför även risken (Se avsnitt 5.2, diagram 10, fråga d). 

 

Vad gäller åldersgruppen 25 – 44 års syn på kommunikationskanaler som Gällivare 

kommun bör använda sig av så väljer de e-post i första hand (Se avsnitt 5.2, diagram 

9). Det är även denna åldersgrupp som använder sig av denna mediekanal i högst 

utsträckning bland befolkningen i Gällivare kommun och det finns därför samband 

mellan dessa resultat (Se avsnitt 5.2, diagram 7). Då e-post är en del av elektronisk 

kommunikation går detta val att kopplas samman med Resumés där åldersgruppen 

är den grupp som utgör den största fördelningen av användningen av internet (Se 

avsnitt 2.6.1, diagram 1). Detta är därför inte ett överraskande resultat. 

 

E-post är likt analysen av internet och sociala medier i föregående avsnitt då det 

möjliggör en tvåvägskommunikation med intressenter, men att människorna även 

måste besitta teknisk utrustning för att kunna använda sig av kanalen. Via kanalen 

kan sändaren och mottagaren utbyta information på ett personligt plan och kan 

skapa en hög involveringskänsla för mottagaren, men som det också är nämnt i 

teorikapitlet så kan det uppfattas som opersonligt vid masskommunikation (Se 

avsnitt 2.5.2). I detta fall gäller det däremot enbart som kommunikationskanal och 

inte som informationskanal, och de negativa aspekterna med mediekanalen kan 

således bortses. 

 

6.4.3 Åldersgrupp 45 – 64 år  
Enkätresultatet visar att åldersgruppen 45 – 64 år, liksom 25 – 44 åringarna, 

föredrar tryckt material som informationskanal vid informationsverksamhet om 

samhällsomvandlingen (Se avsnitt 5.2, diagram 7). Valet av informationskanal för att 

nå denna åldersgrupp liknar analysen för 25 – 44 åringarna väldigt mycket då de 

heller inte har tryckt material bland de tre mest använda i enkätresultatet (Se avsnitt 

5.2, diagram 7), men samtidigt som att åldersgruppen utgör den största andelen för 

tidsskrifter i Resumés studie (Se avsnitt 2.6.1, diagram 5). En mer ingående analys för 

informationsverksamhet med denna åldersgrupp hänvisas således till det föregående 

avsnittet 6.4.2 då det förekommer likheter mellan åldersgrupperna. 
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Vad gäller deras syn på den kommunikationsverksamhet som Gällivare kommuns bör 

bedriva så föredrar åldersgruppen verbal kommunikation genom informationsmöten 

och workshops exempelvis (Se avsnitt 5.2, diagram 9). Genom denna sorts av 

kommunikation kan Gällivare kommun på ett adekvat sätt bedriva snabb 

tvåvägskommunikation med denna målgrupp då de människor som deltar på 

informationsmötena kan få direkt respons på sina frågor och tankar. Som det redan 

har omnämnts i teorikapitlet så menar Larsson att nackdelen däremot är att det 

enbart är personerna i fråga som deltar i mötena som kommunen kan föra en dialog 

med (Se avsnitt 2.5.1). Gällivare kommun bör således hålla informationsmöten och 

workshops kontinuerligt i så hög utsträckning som det är möjligt för att samtliga i 

åldersgruppen ska ha möjlighet till att delta. 

 

6.4.4 Åldersgrupp 65 år - 
Den äldsta åldersgruppen finner liksom de två mellersta åldersgrupperna att tryckt 

material är att föredra, och en mer utförlig analys av kanalen hänvisas även här till 

avsnitt 6.4.2. Denna åldersgrupp tar däremot del av tryckt information i större 

utsträckning då det är den mediekanal som används mest bland denna åldersgrupp i 

Gällivare kommun (Se avsnitt 5.2, diagram 7). Det är därför inte förvånande att 

denna åldersgrupp vill ta del av information gällande samhällomvandlingen genom 

tryckt material. 

 

Den äldsta åldersgruppen håller med åldersgruppen 45 – 64 år om att verbal 

kommunikation är det yppersta (Se avsnitt 5.2, diagram 9) och en redogörelse för 

denna kanal finns därför i avsnitt 6.4.3. Att åldersgruppen 65 år och över inte finner 

teknologiska kommunikationskanaler såsom e-post och sociala medier intressanta är 

inte överraskande då åldersgruppen varken utifrån Resumés studier eller denna 

enkätresultate har hög aktivitet på internet, e-post eller sociala medier (Se avsnitt 

2.6.1, diagram 1 & 4, samt avsnitt 5.2, diagram 7). 

 

6.4.5 Övriga iaktagelser 
Förutom åldersgruppernas förstahandsval så är TV en mediekanal som är en 

uppskattad informationskanal för samtliga åldersgrupper då enkätresultatet visar att 
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alla grupper har valt TV bland deras tre mest uppskattade informationskanaler. Den 

yngsta åldersgruppen väljer TV i tredje hand, 25 – 44 åringarna i andra hand, 45 – 64 

åringarna som tredjehandsval och den äldsta gruppen väljer den i andra hand med 

någorlunda jämn marginal med förstahandsvalet tryckt material (Se avsnitt 5.2, 

diagram 8). TV därför en potentiell mediekanal för Gällivare kommun att använda sig 

av för att nå samtliga målgrupper. Med tanke på att TV kan användas på samma sätt 

som radio genom att publicera sändningar i efterhand på internet där mottagnarna 

kan ta del av innehållet när de själva har möjlighet går det därför att bedriva 

informations- och kommunikationsverksamhet via TV på ett liknande 

tillvägagångssätt (Se avsnitt 2.5.5 & 2.5.6). Det finns därför möjlighet för Gällivare 

kommun att kombinera mediekanalerna elektronisk kommunikation och TV. 

Svårigheten att använda sig av TV på detta sätt försvårar däremot för att nå den 

äldsta åldersgruppen då de har låg användning av elektronisk kommunikation i form 

av sociala medier, internet och e-post (Se avsnitt 6.4.4). 
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7. Slutdiskussion 
Det genomgående temat för det resultat som denna studie har visat är att Gällivare 

kommun bör bedriva tvåvägskommunikation med befolkningen för att uppnå balans 

mellan dem och medborgarna under samhällsomvandlingen. Att föra en dialog ska  

även leda till att en ökad insyn i kommunens arbete för samhällsomvandlingen då 

befolkningen både kan ta del men även påverka processer och beslut. Denna 

kommunikationsmodell är således adekvat för att befolkningen ska få samt bibehålla 

förtroende för kommunen. 

 

Då det visar sig att det finns ett visst lågt engagemang för frågor som rör 

samhällsomvandlingen och att befolkningen således kan ses som passiva i nuläget för 

dessa frågor bör Gällivare kommun gå emot allas förväntningar för att få deras 

uppmärksamhet. Denna kommunikationstaktik är därför lämplig för att få invånarna 

att blir mer engagerade för frågor vad gäller detta ämne. Det som Gällivare kommun 

även bör ha i åtanke vid planering av kommunikationsstrategier är att bereda sig för  

tänkbara frågor, och framförallt hur de ska bemöta invånarna med olika inställningar 

till samhällsomvandlingen. Informationen som ges ut ska heller inte vara mer 

konstlad än det är nödvändigt utan vara så lättförståelig som möjligt. 

Vad gäller de informations- och kommunikationskanaler som Gällivare kommun bör 

använda sig av finns det både likheter och olikheter bland de olika åldersgrupperna. 

För att informera den yngsta åldersgruppen, 16 – 24 år, bör de använda sig av 

internet och det är därför inte förvånande att de väljer sociala medier som den 

mediekanal de vill använda sig av för att föra en dialog med Gällivare kommun. 

 

Samtliga åldersgrupper förutom den yngsta finner tryckt material som den mest 

lämpliga infomationskanalen. Med tanke på att denna mediekanal får tre primära 

målgrupper bör kommunen därför avsätta tid för att utforma detta material för att 

reducera risken för att det slängs. Den kommunikationskanal som kommunen bör 

anända sig av för att nå åldersgruppen 25 – 44 år är e-post. De två äldsta 

åldersgrupperna, 45 – 64 år samt 65 år och uppåt, vill helst föra en dialog med 

Gällivare kommun verbalt och workshops samt informationsträffar är därför 

utmärkta för att nå dessa två åldersgrupper. 
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Med dessa presenterade kommunikationsstrategier och mediekanaler bör Gällivare 

kommun kunna bedriva en välfungerande informations- och 

kommunikationsverksamhet under samhällsomvandlingen. Detta i sig kan leda till 

att befolkningen blir mer engagerade i frågan och på så vis kunna delta i debatten när 

de besitter den information de behöver för att kunna bilda sig en egen uppfattning 

kring ämnet. Om befolkningen går från passiva till aktiva kan det även leda till att de 

själva letar information på egen hand i större utsträckning, och processen kan således 

bli mer självgående. Även om processen blir mer självgående så är det självfallet ändå 

Gällivare kommuns ansvar att tilldela befolkningen information då de ska betjänas 

den i så stor utsträckning som möjligt då frågan berör samhällskommunikation. 

Genom dessa kommunikationsstrategier och mediekanaler kan det i alla fall leda till 

en mer balanserad relation mellan Gällivare kommun och invånarna i kommunen då 

den tänkta tvåvägskommunikation ska öppna upp för en ömsesidig dialog. 
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8. Förslag till framtida forskning 

Framtida studier inom detta forskningsområde kan beröra mer ingående hur 

Gällivare kommun kan använda sig av de olika mediekanalerna och möjligtvis göra 

en djupstudie för en av dem och rikta sig in på enbart en åldersgrupp. Detta för att 

göra ett bra urval samt avgränsning både för åldersgrupp och mediekanal. Med 

utgångspunkt från denna studie skulle det således kunna göras en fortsättning av hur 

kommunen bör använda sig av sociala medier för att informera- och kommunicera 

med den yngre åldersgruppen under samhällsomvandlingen. Detta då denna studie 

tydligt visar att den yngre åldersgruppen föredrar sociala medier och internet som 

informations- och kommunikationskanaler. En sådan studie bör göras med ett 

kvalitativt angreppssätt för att förstå hur åldersgruppen resonerar kring hur de 

använder sig av mediekanalen och hur de vill att Gällivare kommun bör informera 

och kommunicera genom de sociala medierna. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1, Enkät och missivbrev 

Enkätundersökning om vilka informations- och 
kommunikationskanaler som Gällivare kommuns befolkning 
föredrar 
 
Hej, 
 
Jag heter Nathalie Olausson och jag läser min sjätte termin vid det medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet med strategisk inriktning vid Umeå Universitet. Jag 
skriver just nu min C-uppsats som avser att undersöka vilka informations- och 
kommunikationskanaler som Gällivare kommuns befolkning föredrar. Enkäten innehåller därför 
frågor om dina medievanor, vilka mediekanaler som du anser att kommunen ska använda sig av under 
samhällsomvandlingen och några generella frågor vad gäller samhällsomvandlingen. För att göra 
denna undersökning är ditt deltagande av stor vikt. 
 
Det är sammanlagt 16 frågor och det bör inte ta längre än några minuter att fylla i dessa. Enkätsvaren 
kommer att behandlas helt anonymt och svaren kommer att sammanställas utifrån den åldersgrupp 
du tillhör. 
 
Gällivare kommuns informationsenhet kommer även att ta del av studien och ser fram emot att ta del 
av dina åsikter om informations- och kommunikationsfrågor som värdefullt underlag i arbetet att 
utveckla och förbättra sin verksamhet. 
 
Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att höra av dig till mig. 
 
Tack på förhand! 
 
Nathalie Olausson 
olausson.nathalie@gmail.com 
naol0003@student.umu.se 
073 - 059 32 30 
 

1. Ålder: 
 

1. 16 – 24 år 

2. 25 – 44 år 

3. 45 – 64 år 

4. 65 år - 

 

2.  Kön: 
 

1. Man 

2. Kvinna 
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3. Hur ofta använder du dig av respektive mediekanaler? 

 
 Mycket ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 
Internet  1 2 3 4 5 
 
 
E-post  1 2 3 4 5 
 
 
Sociala medier 1 2 3 4 5 
(Facebook, Twitter etc.) 
 
Telefon  1 2 3 4 5 
(Tala i telefon) 
 
SMS  1 2 3 4 5 
 
 
Tryckt material 1 2 3 4 5 
(Läsa tidningar, 
Informationsblads etc.) 
 
Radio  1 2 3 4 5 
 
 
TV  1 2 3 4 5 
 
 

4. Hur vill du helst ta del av information av Gällivare kommun 
gällande samhällsomvandlingen? 
(Ringa in vilken skala på 1-5 som stämmer bäst överens med din åsikt för frågan för respektive 
mediekanal) 
 
 Helst    Helst inte 
 
Verbalt  1 2 3 4 5 
(Informationsmöten, 
Workshops etc.  
 
Internet  1 2 3 4 5 
(Kommunens hemsida 
 etc.)  
 
E-post  1 2 3 4 5 
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 Helst    Helst inte 
 
Sociala medier 1 2 3 4 5 
(Facebook, Twitter etc.) 
 
Telefon  1 2 3 4 5 
(Tala i telefon) 
 
SMS  1 2 3 4 5 
 
 
Tryckt material 1 2 3 4 5 
(Kommunbladet, 
Informationsblad etc.) 
 
Radio  1 2 3 4 5 
 
 
TV  1 2 3 4 5 

 
 
5. Hur vill du helst kommunicera med Gällivare kommun gällande 
samhällsomvandlingen? 
(Ringa in vilken skala på 1-5 som stämmer bäst överens med din åsikt för frågan för respektive 
mediekanal) 
 
 Helst    Helst inte 
 
Verbalt  1 2 3 4 5 
(Informationsmöten, 
Workshops etc.  
 
E-post  1 2 3 4 5 
 
 
Sociala medier 1 2 3 4 5 
(Facebook, Twitter etc.) 
 
Telefon  1 2 3 4 5 
(Tala i telefon) 
 
SMS  1 2 3 4 5 
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Nedan följer ett antal påståenden, markera det alternativ som 
stämmer bäst överens med din åsikt. 

 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 
6. Jag tycker att         1  2  3 
det är viktigt  
med information 
om samhälls- 
omvandlingen 
 
7. Jag tycker att          1  2  3 
det finns bra och  
tillgänglig information  
om samhälls- 
omvandlingen 
 
8. Jag tycker att         1  2  3 
informationen om 
samhällsomvandlingen 
är lättförståelig 
(Har du inte tagit del av information  
- gå vidare till fråga 9)  
 
9. Jag vill gärna ha         1  2  3 
mer information  
om samhälls- 
omvandlingen 
 
10. Jag letar gärna          1  2  3 
information om 
samhällsomvandlingen 
på egen hand 
 
11. Jag är positivt           1  2  3 
inställd till 
samhällsomvandlingen  
 
12. Jag vill ha            1  2  3 
möjlighet till 
att påverka och 
vara involverad 
under samhälls- 
omvandlingen 
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          Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 
13. Jag är själv 1  2  3 
engagerad och 
intresserad av  
frågor gällande 
samhälls- 
omvandlingen 
 
14. Jag tycker att          1  2  3 
Gällivare kommun 
är tillgängliga för 
dialog för frågor gällande 
samhällsomvandlingen 
 
15. Jag har förtroende      1  2  3 
för Gällivare kommuns 
arbete med samhälls- 
omvandlingen 
 
16. Jag tycker att           1  2  3 
Gällivare kommun 
fullföljer det som de  
utlovar i sin information 
gällande samhälls- 
omvandlingen 
 
 

Tack så mycket för din medverkan! 

Bilaga 2, Enkätresultat fråga 1, Respondenternas 
könsfördelning 

Kön 

  Ålder   

Svarsalternativ 
16 - 

24 år 
25 - 

44 år 
45 - 

64 år 
65 år 

-  
Antal svar i  

procent 
Antal svar 

Man 9 1 5 12 31,8% 27 
Kvinna 19 7 20 12 68,2% 58 

besvarade frågor 85 
  

överhoppade frågor 0 
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Bilaga 3, Enkätresultat fråga 2, Respondenternas 
åldersfördelning 
 

Ålder 

  
Ålder 

  

Svarsalternativ 16 - 24 
år 

25 - 44 
år 

45 - 64 
år 

65 år -  
Antal 
svar i  

procent 

Antal 
svar 

16 - 24 år 28 0 0 0 32,9% 28 
25 - 44 år 0 8 0 0 9,4% 8 
45 - 64 år 0 0 25 0 29,4% 25 
65 år - 0 0 0 24 28,2% 24 

besvarade frågor 85 
överhoppade frågor 0 

 
 
Bilaga 4, Enkätresultat fråga 3, ”Hur ofta använder du dig av 
respektive mediekanaler?” 

 

Hur ofta använder du dig av respektive mediekanaler? 

  
Ålder 

  

Svarsalternativ 
16 - 

24 år 
25 - 

44 år 
45 - 

64 år 
65 år 

-  Genomsnittsbetyg 
Antal 
svar 

Internet 
Mycket ofta 24 7 15 5     
Ofta 4 1 7 4     
Ibland 0 0 1 6     
Sällan 0 0 2 3     
Aldrig 0 0 0 6     
  1,14 1,13 1,60 3,04 1,81 85 
E-post 
Mycket ofta 11 6 14 5     
Ofta 10 2 5 2     
Ibland 5 0 3 3     
Sällan 2 0 2 6     
Aldrig 0 0 1 8     
  1,93 1,25 1,84 3,42 2,26 85 
Sociala medier (Facebook, Twitter etc) 
Mycket ofta 20 6 9 0     
Ofta 5 1 4 2     
Ibland 3 0 1 0     
Sällan 0 0 3 3     
Aldrig 0 1 8 19     
  1,39 1,63 2,88 4,63 2,76 85 
Telefon (Tala i telefon) 
Mycket ofta 8 4 10 7     
Ofta 13 4 9 13     
Ibland 5 0 6 2     
Sällan 2 0 0 2     
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Aldrig 0 0 0 0     
  2,04 1,50 1,84 1,96 1,91 85 
SMS 
Mycket ofta 11 5 9 5     
Ofta 12 2 8 7     
Ibland 4 1 4 6     
Sällan 1 0 1 3     
Aldrig 0 0 2 3     
  1,82 1,50 2,13 2,67 2,12 84 
Tryckt material (Läsa tidningar, Informationsblad etc.) 
Mycket ofta 0 2 7 19     
Ofta 7 2 14 3     
Ibland 12 4 4 1     
Sällan 8 0 0 1     
Aldrig 1 0 0 0     
  3,11 2,25 1,88 1,33 2,16 85 
Radio 
Mycket ofta 1 2 5 7     
Ofta 8 0 13 9     
Ibland 9 6 7 3     
Sällan 8 0 0 5     
Aldrig 2 0 0 0     
  3,07 2,50 2,08 2,25 2,49 85 
TV 
Mycket ofta 6 3 9 15     
Ofta 8 4 15 7     
Ibland 10 1 1 2     
Sällan 2 0 0 0     
Aldrig 2 0 0 0     
  2,50 1,75 1,68 1,46 1,89 85 

besvarade frågor 85 
överhoppade frågor 0 

 
Bilaga 5, Enkätresultat fråga 4, ” Hur vill du helst ta del av 
information av Gällivare kommun gällande 
samhällsomvandlingen? 
 
Hur vi l l  du helst ta del av information av Gäll ivare kommun gällande 
samhällsomvandlingen?   (Ringa in vi lken skala på 1-5 som stämmer bäst överens 
med din åsikt för frågan för respektive mediekanal 

  
Ålder 

  

Svarsalternativ 
16 - 

24 år 
25 - 

44 år 
45 - 

64 år 
65 år 

-  Genomsnittsbetyg 
Antal 
svar 

Verbalt (Informationsmöten, Workshops etc.) 
Helst 1 2 3 7     
  2 1 4 8     
  5 2 10 5     
  8 2 4 1     
Helst inte 11 1 4 3     
  3,96 2,88 3,08 2,38 3,14 84 
Internet (Kommunens hemsida etc.) 
Helst 16 6 13 3     
  6 0 7 4     
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  2 0 4 8     
  3 0 1 1     
Helst inte 1 2 0 8     
  1,82 2,00 1,72 3,29 2,22 85 
E-post 
Helst 4 2 5 3     
  6 2 5 1     
  5 1 5 4     
  4 1 3 5     
Helst inte 8 2 6 11     
  3,22 2,88 3,00 3,83 3,30 83 
Sociala medier (Facebook, Twitter etc.) 
Helst 7 2 3 1     
  8 3 4 0     
  6 1 5 3     
  3 0 4 2     
Helst inte 3 2 9 18     
  2,52 2,63 3,48 4,50 3,38 84 
Telefon (Tala i telefon) 
Helst 0 1 1 6     
  1 0 3 3     
  5 0 3 5     
  2 2 4 2     
Helst inte 19 5 13 8     
  4,44 4,25 4,04 3,13 3,93 83 
SMS 
Helst 4 1 1 4     
  2 0 3 7     
  4 1 4 1     
  3 0 7 4     
Helst inte 14 6 8 8     
  3,78 4,25 3,78 3,21 3,66 82 
Tryckt material (Kommunbladet, Informationsblad etc.) 
Helst 14 2 15 18     
  3 4 4 3     
  7 1 4 3     
  2 0 1 0     
Helst inte 1 0 0 0     
  2,00 1,86 1,63 1,38 1,70 82 
Radio 
Helst 7 1 5 8     
  2 3 7 6     
  8 2 8 8     
  2 1 1 1     
Helst inte 8 1 3 1     
  3,07 2,75 2,58 2,21 2,65 83 
TV 
Helst 12 1 10 17     
  3 6 7 2     
  4 1 5 4     
  5 0 1 1     
Helst inte 3 0 2 0     
  2,41 2,00 2,12 1,54 2,04 84 

besvarade frågor 85 
överhoppade frågor 0 
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Bilaga 6, Enkätresultat fråga 5, ”Hur vill du helst 
kommunicera med Gällivare kommun gällande 
samhällsomvandlingen?” 
 

  
Ålder 

  

Svarsalternativ 16 - 
24 år 

25 - 
44 år 

45 - 
64 år 

65 år 
-  

Genomsnittsbetyg Antal 
svar 

Verbalt (Informationsmöten, Workshops etc.) 
Helst 6 1 7 7     
  3 1 3 8     
  7 3 10 3     
  3 1 4 2     
Helst inte 9 2 1 4     
  3,21 3,25 2,56 2,50 2,82 85 
E-post 
Helst 8 2 6 3     
  5 2 4 1     
  6 3 4 5     
  3 0 8 3     
Helst inte 6 1 3 12     
  2,79 2,50 2,92 3,83 3,09 85 
Sociala medier (Facebook, Twitter etc) 
Helst 9 3 6 2     
  8 1 4 0     
  5 1 2 2     
  1 0 4 2     
Helst inte 5 3 9 18     
  2,46 2,88 3,24 4,42 3,28 85 
Telefon (Tala i telefon) 
Helst 3 1 1 7     
  3 0 2 1     
  7 4 11 5     
  0 0 1 4     
Helst inte 15 3 10 7     
  3,75 3,50 3,68 3,13 3,53 85 
SMS 
Helst 4 1 1 3     
  2 0 1 3     
  4 3 7 6     
  6 0 7 1     
Helst inte 12 4 9 11     
  3,71 3,75 3,88 3,58 3,73 85 

besvarade frågor 85 
överhoppade frågor 0 
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Bilaga 7, Enkätresultat fråga 6 - 16, ”Nedan följer ett antal 
påståenden, markera det alternativ som stämmer bäst överens 
med din åsikt.” 
 
Nedan föl jer ett  antal påståenden, markera det alternativ som stämmer bäst överens 
med din åsikt.  

  
Ålder 

  

Svarsalternativ 16 - 24 
år 

25 - 44 
år 

45 - 64 
år 

65 år -  Genomsnitts
betyg 

Antal 
svar 

6. Jag tycker att det är viktigt med information om samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 18 7 25 19     
Instämmer delvis 10 1 0 4     
Instämmer inte 0 0 0 0     
  1,36 1,13 1,00 1,17 1,18 84 
7. Jag tycker att det finns bra och tillgänglig information om samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 5 0 4 5     
Instämmer delvis 12 5 16 12     
Instämmer inte 9 3 5 6     
  2,15 2,38 2,04 2,04 2,11 82 
8. Jag tycker att informationen om samhällsomvandlingen är lättförståelig (Har du inte tagit del av 
information - gå vidare till fråga 9) 
Instämmer helt 3 0 2 3     
Instämmer delvis 7 2 17 11     
Instämmer inte 3 1 1 4     
  2,00 2,33 1,95 2,06 2,02 54 
9. Jag vill gärna ha mer information om samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 15 4 21 11     
Instämmer delvis 8 4 4 9     
Instämmer inte 4 0 0 3     
  1,59 1,50 1,16 1,65 1,47 83 
10. Jag letar gärna information om samhällsomvandlingen på egen hand 
Instämmer helt 3 1 5 5     
Instämmer delvis 7 5 12 13     
Instämmer inte 17 2 8 4     
  2,52 2,13 2,12 1,95 2,21 82 
11. Jag är positivt inställt till samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 11 4 9 9     
Instämmer delvis 13 4 14 9     
Instämmer inte 2 0 2 4     
  1,65 1,50 1,72 1,77 1,69 81 
12. Jag vill ha möjlighet till att påverka och vara involverad under samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 10 2 10 12     
Instämmer delvis 9 5 13 3     
Instämmer inte 7 1 2 7     
  1,88 1,88 1,68 1,77 1,79 81 
13. Jag är själv engagerad och intresserad av frågor gällande samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 4 2 3 6     
Instämmer delvis 10 2 16 8     
Instämmer inte 11 4 6 7     
  2,28 2,25 2,12 2,05 2,16 79 
14. Jag tycker att Gällivare kommun är tillgängliga för dialog för frågor gällande samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 3 2 1 0     
Instämmer delvis 14 5 15 16     
Instämmer inte 6 0 9 5     
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  2,13 1,71 2,32 2,24 2,18 76 
15. Jag har förtroende för Gällivare kommuns arbete med samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 6 2 0 4     
Instämmer delvis 15 6 19 11     
Instämmer inte 5 0 6 8     
  1,96 1,75 2,24 2,17 2,09 82 
16. Jag tycker att Gällivare kommun fullföljer det som de utlovar i sin information gällande 
samhällsomvandlingen 
Instämmer helt 5 2 0 4     
Instämmer delvis 13 5 17 11     
Instämmer inte 6 0 8 8     
  2,04 1,71 2,32 2,17 2,14 79 

besvarade frågor 84 
överhoppade frågor 1 

 

 


