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Abstract 

Title: “Skellefteå-tidningen: a paper to everyone, from everyone? -A qualitative study about 

sending and receiving a message, investigating both the sender and receiver perspective” 

 

The general purpose with this study was to investigate what happens when several different 

participants engage in the process of communicating a mutual message throughout a common 

paper. With “Skellefteå-tidningen” an official paper from the the municipality of Skellefteå, 

as an example, both the sender (i.e. the editorial staff) and the receiver (i.e. the reader) 

perspective is studied and analyzed. The result of these two perspectives are compared to see 

if the intended sent message is the message that the reader of the paper interpret.  

 

The aim of this study was to investigate how the concerned parties within the municipality of 

Skellefteå cooperate to make a common product with a mutual message and purpose. The 

study also aimed to investigate how the citizens of Skellefteå, the receivers of the paper, 

experience the sent message. The material this study is based on was collected through 

qualitative interviews with the senders of the paper and focus group interviews with 

representatives from the receivers. In this study we have used both organizational 

communication theories and theories on uses and gratifications. 

 

The result of the study indicates that concerned parties within the municipality of Skellefteå 

have different views on how they want to convey the general message in the paper. Some 

want the message to focus on Skellefteå as a place while the others want to focus on how and 

what the municipality of Skellefteå do as a government agency. The senders of the paper, 

despite their different view on how to send the message, agrees that the general message 

within the paper should be that Skellefteå is a great place where you can be proud to live. The 

results also shows that this is in fact the message that the readers interpret after reading the 

paper. The study show that the paper Skellefteå-tidnignen is a product that fills its purpose. It 

offer the reader a wide range of material to read and therefore the reader can, with the paper, 

fullfil many different needs. One other conclusion of this study is however that the senders 

have difficulties in making the citizens of Skellefteå open and read the paper.  

 

Keywords: Organizational communication, Uses and gratifications, Qualitative interviews, 

Focus group interviews, Local municipality, Skellefteå-tidningen  
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1. Inledning 

I dagens samhälle finns ett överflöd av information, om allt mellan himmel och jord, 

tillgängligt för den som är intresserad. Information som förmedlas behöver inte ses som fakta, 

utan med information tillkommer budskap, antingen explicita eller implicita. Men vad händer 

om flera avsändare har åsikter om hur ett budskap ska formuleras. När många vill tycka till 

om hur något ska göras, blir det ett tydligt och konsekvent budskap som förmedlas eller blir 

det bara en blandning av olika lösryckta budskapstankar? Och hur tolkas budskapen i sin tur 

av mottagarna som informationen vänder sig till, väljer de att ta till sig budskapen och förstår 

de vad som vill sägas? Eller är det bara information och budskap som oberört passerar förbi? 

 

Denna problematik är något som kan uppstå i många olika sammanhang och är därför något 

som uppsatsförfattarna av denna studie finner relevant att undersöka närmare. Den här studien 

utgår från ett exempel på lokalnivå och ämnar försöka ta reda på hur processen för 

framtagandet av Skellefteå-tidningen ser ut och hur mottagarna i sin tur upplever budskapet. 

Produkten Skellefteå-tidningen är en gratistidning som skickas ut till samtliga hushåll inom 

Skellefteå kommun fyra gånger per år. Det finns dessutom ungefär 9000 extra prenumeranter 

runt om i Sverige och utomlands. Tidningen produceras av Skellefteå kommun och är ett 

samarbete mellan olika interna avdelningar på kommunen samt några externa aktörer. Dess 

redaktör och ansvarig utgivare återfinns på informationsavdelningen hos kommunen, ansvarig 

nämnd för tidningen är kommunstyrelsen (Skellefteå kommun, 2015a). I processen är det 

alltså många olika personer och viljor som ska samarbeta mot en slutgiltig produkt, 

Skellefteå-tidningen. 

 

Christensen et al. (2014: 13ff) beskriver att det finns skillnader i arbetsprocessen mellan 

offentliga och privata organisationer. Inom den offentliga sektorn krävs ett större fokus på 

öppenhet, insyn, likabehandling och förutsägbarhet. Detta då offentliga organisationer, 

exempelvis en kommun, styrs av de folkvalda politiker som är ansvariga inför medborgarna 

och måste tjäna folket på ett demokratiskt sätt. Christensen et al. menar vidare att offentliga 

organisationer inte arbetar mot samma typer av mål som privata organisationer gör, 

exempelvis fokuserar de offentliga organisationerna inte lika mycket på vinst och överskott. 

Ett av Skellefteå kommuns mål är Skellefteå 2030, som innebär att kommunen till år 2030 ska 

ha vuxit till 80 000 invånare (Skellefteå 2030, 2016). Därför lägger kommunen mycket av sin 

tid på att försöka behålla sina invånare och samtidigt locka till sig potentiella inflyttare (Ibid). 
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För Skellefteå-tidningen finns liknande mål. Redaktionsrådet har tagit fram ett flertal riktlinjer 

som de ska förhålla sig till, såsom att tidningen ska verka för öppenhet, tolerans, jämställdhet 

och mångfald samt att den primära målgruppen för tidningen ska vara 30-40 åringar 

(Skellefteå kommun, 2015b). 

 

Den här uppsatsen skrivs på uppdrag av organisationen Skellefteå kommun och sker i 

samarbete med både informations- och marknadsavdelningen. Med Skellefteå-tidningen som 

exempel ämnar studien att undersöka hur processen vid framtagandet kan påverka resultatet 

av produkten, samt om det finns några för- och nackdelar med att ha en tidning som många 

olika avdelningar och aktörer är inblandade i. Studien vill även undersöka vad det är som 

avsändaren vill förmedla med tidningen, för att sedan jämföra detta mot hur mottagarna 

uppfattar och tolkar det tänkta budskapet. För att på bästa sätt undersöka mottagarperspektivet 

av Skellefteå-tidningen används uses and gratifications, ett synsätt som ger möjlighet till att 

studera vilka bakomliggande behov och motiv som mottagarna kan ses ha vid olika 

medieanvändning.  

 

1.1 Syfte 

Med fokus på organisationskommunikation är syftet med studien att undersöka hur berörda 

interna avdelningar på Skellefteå kommun samarbetar för en gemensam slutprodukt med ett 

gemensamt budskap och syfte för att sedan undersöka hur mottagarna uppfattar produktens 

budskap ur ett uses and gratificationsperspektiv.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka möjligheter och utmaningar kännetecknar processen mellan berörda avdelningar 

inom Skellefteå kommun vid framtagandet av tidningen? 

-Vad är syftet och huvudbudskapet som förmedlas med tidningen?  

 

2. Hur upplever mottagarna tidningen och dess innehåll?  

-Hur motiverar mottagarna valet att läsa tidningen eller att inte läsa tidningen?     

Och hur kan det förstås ur ett uses and gratificationsperspektiv. 
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2. Tidigare forskning 

Den här studien tillhör fältet organisationskommunikation, ett tvärvetenskapligt fält som kan 

studeras med många olika utgångspunkter. Därför bygger denna studie på tidigare forskning 

från olika akademiska områden såsom kommunikationsvetenskap, företagsekonomi och 

språkvetenskap. Det återfinns ett antal tidigare studier där det går att dra paralleller och 

likheter till studien om Skellefteå-tidningen. De flesta av dem handlar om 

internkommunikation där det studerats hur chefens eller ledningens budskap tas emot och 

tolkas av de anställda. Detta är i sig inte intressant för vår studie om Skellefteå-tidningen, utan 

här undersöks hur olika interna avdelningar samarbetar mot en gemensam slutprodukt. 

Däremot kan det dras paralleller mellan tidigare studiers sätt att se på internkommunikation 

med hur ett budskap ska förmedlas från kommunen som organisation till dess invånare. Alltså 

att kommunen som organisation i denna studie representerar chefen och medborgarna 

representerar de anställda. Likheter finns också med studier som tittat närmare på olika 

kommunikationsprocesser och på hur personaltidningars budskap tas emot. De mest relevanta 

studierna presenteras kortfattat i följande stycken.  

 

Catrin Johansson (2003) har gjort en kvalitativ studie på ett företag med hjälp av deltagande 

observationer och intervjuer. Hon ville öka kunskapen om kommunikationsprocesser i 

organisationer genom att beskriva och analysera kommunikationen och strategin i ett företag. 

Hon studerade, i likhet med den här studien, hela den kommunikativa processen från 

konstruktion, till kommunikation, till tolkning. En skillnad är att Johansson i sin avhandling 

fokuserar på internkommunikation; hur strategier inom ett företag konstrueras av ledningen, 

kommuniceras av cheferna och tolkas av de anställda. Men det går att dra paralleller från den 

kommunikationskedja hon studerar till vår kommunikationskedja som består av flera olika 

aktörer som ska konstruera en tidning och kommunicera ut dess budskap till medborgarna i 

kommunen. Johansson konstaterar i sin studie att människors olika bakgrund och erfarenheter 

har betydelse för hur de tolkar budskap. Johansson menar också att en organisation kan få en 

övertro på sin kommunikationseffektivitet genom att deras syn på kommunikation är alltför 

enkel, de tror att det sända och det mottagna meddelandet är identiskt med varandra. Vår 

studie ämnar undersöka detta djupare genom att jämföra vad avsändarna har för syfte med 

Skellefteå-tidningen kontra vad det är för budskap mottagarna tar emot. Dessutom kommer 

ålder, kön, utbildningsnivå och geografiska boendeplatser identifieras på mottagarna för att se 

om deras bakgrund påverkar deras syn på budskapet i tidningen.  
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Diana Ahad och Anisa Jusics (2010) masteruppsats i företagsekonomi studerar, med hjälp av 

kvalitativa intervjuer, hur effektiv den interna kommunikationsprocessen är inom fyra av 

Sveriges storbanker. Skillnaden mot den här studien är att Ahad och Jusic tittar på den interna 

kommunikationen och hur effektivt respektive banks strategi förmedlas från ledningsnivå till 

lokalnivå. Likheten med studien om Skellefteå-tidningen är att Ahad och Jusic är intresserade 

av vad det är sändaren vill förmedla och vad mottagaren tar emot. Ahad och Jusic har i sin 

uppsats kommit fram till att kommunikation inte fungerar effektivt som en linjär process utan 

skulle fungera bättre i nätverksbetonad kommunikation som ger alla möjlighet att 

kommunicera med alla. Dessutom konstaterade de att ledningen för bankerna behövde 

kommunicera klara budskap och försöka skapa motivation hos medarbetarna. Vår studie vill 

försöka identifiera hur kommunikationen sker vid framtagandet av Skellefteå-tidningen och 

försöka se om det budskap som avsändarna vill förmedla är det som når fram till mottagarna, 

eller om budskapet måste bli tydligare. 

 

Inspiration har även tagits från Tobias Anderberg och Daniel Karlssons (2011) C-uppsats. 

Genom en kvantitativ enkätundersökning har Anderberg och Karlsson försökt urskilja hur 

företaget SSABs personaltidning Steel förmedlar företagets mål, visioner och värderingar så 

att de anställda kan identifiera dem. Deras uppsats handlar således om internkommunikation, 

men vi kan se likheten mellan ett företags personaltidning till sina anställda och Skellefteå 

kommuns tidning till dess medborgare. Anderberg och Karlsson ville undersöka ifall den 

negativa synen på masskommunikation; att kommunikation som ska passa en stor massa har 

risk att framträda som opersonlig och enkelriktad, påverkar de anställdas syn på tidningen och 

möjligheten de har för att ta till sig budskapet. De kom fram till att dessa negativa aspekter av 

att använda masskommunikation i SSABs personaltidning inte påverkar tidningen negativt. 

Studien om Skellefteå-tidningen vill ur ett uses and gratificationsperspektiv undersöka hur 

mottagarna ser på tidingen, för att sedan kunna sluta sig till i fall de negativa aspekterna som 

finns med att ha en bred målgrupp påverkar upplevelsen av tidningens budskap och innehåll.  

 

Utifrån den tidigare forskning som har studerats har uppsatsförfattarna kunnat konstatera att 

den här studien som görs av Skellefteå-tidningen kommer att bidra till att fylla ut en lucka i 

forskningsfältet kring detta fenomen ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv.  
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3. Teori  

De teoretiska referensramar som tillämpats i den här studien är teorier om 

organisationskommunikation och den mottagarorienterade teorin uses and gratifications. 

Dessa förklaras närmare under resterande delar av kapitlet. 

 

3.1 Organisationskommunikation inom offentliga organisationer 

Kommunikation är, enligt Heide et al. (2012: 15), en grundförutsättning för att en 

organisation ska skapas, existera och utvecklas. De menar att man kan se det som att det utan 

kommunikation inte finns någon organisation. Kommunikationen är avgörande för att 

medlemmarna i en organisation ska få kunskap om, förstå och bli delaktiga i de mål man 

strävar efter. Vidare menar Heide et al. (2012: 33) att kommunikation idag oftast uppfattas 

som något mer än bara informationsspridning. Numera ses kommunikation även kunna skapa, 

påverka och bevara relationer. Kommunikation kan även skapa gemensamma kulturer och 

mål, samt att det kan bidra till att skapa människans socialt konstruerade verklighet. 

 

Det finns skillnader mellan offentliga och privata organisationer, Christensen et al. (2005: 

13ff) förklarar att offentliga intressen måste ta hänsyn till en bredare uppsättning mål och 

värderingar. Detta för att offentliga intressen skiljer sig från privata intressen, då den 

offentliga sektorn har sin grund i att den ska tjäna folket. De offentliga organisationerna måste 

ta hänsyn till demokratin och de värderingar om rättssäkerhet och gemenskap som finns i 

samhället. Det krävs alltså en större öppenhet, insyn och likabehandling inom offentliga 

organisationer än i privata. Christensen et al. förklarar vidare att det inom vissa fält i dagens 

samhälle blivit mer oklara gränser mellan privata och offentliga organisationer. Men något 

som är ett faktum är att offentliga organisationer skiljer sig från privata för att de offentliga 

har en folkvald politisk ledning. Det finns alltså en demokratisk vald ledning som alla inom 

den offentliga organisationen är ansvariga inför. Gemensamt för samtliga offentliga 

organisationer är även att de styrs genom skriftliga lag- och regelverk. De offentliga 

organisationerna arbetar alltså inte på samma sätt som privata när det strävar mot 

grundläggande mål såsom vinst, inkomst och ekonomiskt överskott.  

 

Heide et al. (2012: 24f) skriver att forskningen inom fältet organisationskommunikation visar 

att kommunikation inte är detsamma som budskapet. Ledningen i en organisation kan inte 

kontrollera hur information tas emot och uppfattas av interna eller externa mottagare. 
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Information måste alltid tolkas för att vara användbar då den i sig själv inte innehåller någon 

bestämt betydelse. Vidare hävdar Heide et al. (2012: 203ff) att för att kunna kommunicera ett 

konsekvent budskap till omvärlden, genom exempelvis tidningar och reklam, är det viktigt för 

organisationens medlemmar att vara införstådda med de värden och egenskaper som 

organisationen vill stå för, även kallad organisationsidentitet. De beskriver vidare att 

identiteten i en organisation utgörs av summan av såväl de gripbara som icke-gripbara värden 

som gör organisationen till en tydlig enhet. Det har som organisation blivit allt viktigare att 

effektivt kommunicera immateriella värden, alltså vad organisationen står för och vad som är 

unikt med den och dess produkter. Heide et al. (2012: 43) skriver också att de informella och 

de formella strukturerna inom organisationen är intimt förknippade med kommunikationen. 

Kommunikationen påverkas av hierarki och auktoritet, det är oftast lättare för medarbetare att 

kommunicera med personer på den egna nivån än med överordnade. 

 

Teorier om organisationskommunikation är relevant i den här studien för att kunna se hur 

kommunikationen mellan berörda avdelningar inom Skellefteå kommun påverkar resultatet av 

slutprodukten i form av Skellefteå-tidningen. Det undersöks hur internkommunikationen 

påverkar det gemensamma målet att ge ut tidningen. Genom att studera 

organisationskommunikation har det även undersökts om de olika berörda avdelningarna har 

olika syften med tidningen och därmed vill förmedla olika budskap i sin externa 

kommunikation i och med tidningen. 

 

3.2 Uses and gratifications 

Länge har kommunikationsforskningen och olika modeller fokuserat på att kommunikation i 

första hand handlar om sändarna (Strömbäck 2009: 24f). Här återfinns den traditionella synen 

på masskommunikation. McQuail (2010: 56f) skriver att masskommunikation ska nå till 

många; en stor sammansättning av mottagare som är mer eller mindre anonyma. Strömbäck 

(2009: 15ff) påtalar att masskommunikationen är enkelriktad och att kärnan i alla 

överföringsmodeller (till vilka masskommunikation räknas) är att kommunikation handlar om 

överföring av budskap från sändare till mottagare. Falkheimer och Heide (2007: 29ff) påpekar 

att företag och organisationer ofta upprepar budskap flera gånger i form av reklam och 

kampanjer för att säkerställa att budskapet verkligen når fram. 
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Senare växte även mottagarorienterade kommunikationsmodeller fram, där fokus istället låg 

på mottagarnas roll i kommunikationen (Strömbäck 2009:24f). Falkheimer (2001: 164f) 

förklarar att man i den mottagarfokuserade forskningen, lägger stor vikt vid mottagarnas 

användning, behov och förväntningar. Teoribildningen uses and gratifications är kanske det 

tydligaste exemplet inom detta forskningsområde. Uses and gratifications lägger särskild vikt 

vid individuella och psykologiska aspekter på medieanvändning. Strömbäck (2009: 25) 

förklarar att forskare inom uses and gratifications inte ser på kommunikation som ren 

överföring, uppmärksamhet eller skapande av gemensam förståelse och mening. Inom denna 

skola handlar kommunikationen även om människors behov och hur dessa inverkar på hur 

människan orienterar sig i förhållande till medier och medieinnehåll, samt hur hon förstår och 

tolkar de budskap hon möter i vardagen.  

 

Uses and gratifications vill förklara varför vissa medieinnehåll har så stor dragningskraft 

(McQuail 2010: 423). De centrala frågorna är, enligt Ruggiero (2000: 29), varför människor 

använder olika typer av medier, och vilka behov de tillfredsställer med hjälp av dem. Katz et 

al. (1973: 510f) förklarar att grundtanken med uses and gratifications är vad människor gör 

med medierna snarare än vad medierna gör med människan. Katz et al. förklarar vidare att 

mediekonsumenterna är aktiva och använder medier för att försöka tillfredsställa olika behov. 

Strömbäck (2009: 25) skriver att tre av de viktigaste behoven ses som kognitiva behov, 

förströelsebehov och identitetsbehov. Strömbäck (2009: 73) beskriver att de kognitiva 

behoven handlar om behov av att få information för att orientera sig och förstå omgivningen. 

Förströelsebehoven är när människan har behov av avkoppling, underhållning eller tidsfördriv 

av olika slag. Identitetsbehov handlar om att människan har ett behov av att kunna relatera till 

sin sociala omgivning och olika individer och grupper som är viktiga för henne. Katz et al. 

(1973: 517) påpekar att uses and gratificationsstudier visar på att ett och samma medium och 

medieinnehåll kan ses uppfylla olika behov hos olika mottagare. Grupper av mottagare kan, 

enligt McQuail (2010: 423), ofta formas av liknande individuella behov, intressen och smak. 

Man kan genom att se till dessa olika behov se olika typer av grupper som använder sig av 

olika medier eller söker upp olika medieinnehåll. Vem som söker sig till vilket medium kan 

associeras med olika förväntningar och sökta tillfredsställelser som mottagaren har.  

 

Katz et al. (1973: 510) framhäver att i de grundläggande antagandena för uses and 

gratificationsteorin är publiken aktiv. McQuail (1973:424) förklarar att medlemmar i publiken 

är medvetna om de medierelaterade behov som uppstår av personliga (individuella) och 



8 

 

sociala (delade) omständigheter och kan därför, genom denna medvetenhet av behoven, 

uttrycka dessa i form av motiv till olika medieval som de gör. I de grundläggande 

antagandena för teorin fastställs också att de flesta relevanta faktorer som spelar in i bildandet 

av mottagargrupper går att mäta, såsom motiv för de olika valen och förväntad eller tidigare 

upplevd tillfredställelse av mediet. Levy och Windahl (1984: 73) skriver att mottagarnas 

mängd aktivitet varierar utifrån en rad olika faktorer. Olika individer tenderar på att visa olika 

typer och olika mängd aktivitet i olika kommunikativa sammanhang. Levy och Windahl 

(1984: 56, 70) visar genom sin undersökning att individer som är aktiva efter att ha tagit del 

av ett medieinnehåll och därigenom också upplever att informationen de tagit till sig gett en 

personlig eller samhällelig "nytta" har en ökad vilja att söka upp mediet och dess 

medieinnehåll igen. Denna "efter-aktivitet" kan bestå i att individen reflekterar över, eller 

diskuterar, den information hen tagit till sig eller att individen på annat sätt hanterar 

informationen genom att ändra sitt tankemönster eller sociala beteende. Ruggiero (2000: 8) 

förklarar att individens dragningskraft till media varierar beroende på olika omständigheter, 

exempelvis om individen av olika skäl måste vara hemma hela dagarna, om personen har låg 

inkomst eller upplever olika former av stress.  

 

I takt med att medieutbudet har vuxit, förklarar Strömbäck (2009: 73f) att det nu finns 

möjligheter för konsumenten att välja och välja bort olika medier och mediegenrer beroende 

på individens intressen. Därför har det blivit allt viktigare att förstå människans behov och 

motivation för att förstå deras medieanvändning. En person som gillar sport kan välja att bara 

se sport i princip dygnet runt, samma sak gäller för underhållning och nyheter. Det stora 

informationsutbudet gör att ingen kan hävda att de saknar information, men ett stort problem 

är att det kan krävas stark motivation för att ägna tid till att leta reda på den information 

individen behöver eller vill ha. Många konsumenter saknar den motivation som behövs för 

detta.  

 

Ruggiero (2000: 26) skriver att kritiker till teorin bland annat menar på att uses and 

gratifications snarare kan ses som ett synsätt än en teori. Kritikerna är skeptiska till att det 

saknas en tydlig definitionsskillnad mellan behov och motiv, och att det kan ses vara svårt att 

mäta hur behoven tillfredsställs. Men kritikerna kan ändå erkänna att uses and 

gratificationsforskningen har lagt grunden till förståelsen kring att mottagarnas tolkningar av 

ett budskap kan skilja sig mycket från det budskap som var tänkt att ge från avsändarens sida.  
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Uses and gratifications används i den här studien för att analysera hur mottagarnas syn på 

tidningen är. Det undersöks varför mottagarna läser tidningen och vad de vill få ut av dess 

innehåll, alltså vilket behov de vill tillfredsställa genom läsningen. Studien ämnar också 

undersöka vad läsarna faktiskt får ut för tillfredsställelse av Skellefteå-tidningen. Med stöd i 

tankarna kring uses and gratifications undersöks även vad de mottagare som inte läser 

tidningen kan tänkas sakna i tidningens innehåll. Denna kunskap ställs sedan mot 

avsändarperspektivet för att försöka belysa ifall sändarnas syfte och budskap med tidningen är 

samma budskap som mottagarna tar emot och tolkar.  
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4. Metod och material 

Enligt Trost (2010: 32) ska kvalitativa studier användas för att besvara frågeställningar som 

syftar till att förstå och hitta mönster. Den här studien ses som kvalitativ då den ämnar till att 

få en djupare förståelse och insikt i både avsändarnas och mottagarnas perspektiv på, och 

tankar kring, Skellefteå-tidningen. Studien bygger på tre kvalitativa intervjuer med personer 

som är involverade i framtagandet av Skellefteå-tidningen, samt två fokusgruppsintervjuer 

med fem personer i vardera grupp som ger en inblick i mottagarnas perspektiv. Resultatet av 

samtliga intervjuer är det empiriska materialet för den här studien. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer med avsändarna av Skellefteå-tidningen 

Som ett första steg i undersökningen genomfördes tre kvalitativa intervjuer. En från 

kommunens marknadsavdelning, en person från kommunens informationsavdelning samt en 

intervju med en person ur kommunstyrelsen vars uppgift är att vara med och godkänna det 

redaktionella materialet till Skellefteå-tidningen.  

 

De intervjuer som genomförts var av typen semistrukturerad och ej standardiserad. Detta är 

enligt Hartman (2004: 281) den vanligaste intervjuformen för kvalitativa undersökningar. 

Intervjun är därmed utformad som ett informellt samtal där den intervjuade själv kan påverka 

vad som tas upp. Kvalitativa intervjuer ses för den här studien vara ett bra val för att ge insikt 

i avsändarnas perspektiv. Möjligheten för de intervjuade att uttrycka sig fritt kan ge nya 

insikter i hur kommunen arbetar kring produktionen av Skellefteå-tidningen. De svar som de 

intervjuade ger kan även ge möjlighet till följdfrågor och insikter i sådant som 

uppsatsförfattarna i förväg inte tänkt på att fråga eller hade kännedom om. 

 

En intervjuguide utformades innan intervjutillfällena och användes för att se till att frågorna 

under intervjun svarade mot undersökningens syfte och frågeställningar (Se bilaga 8.1). 

Hartman (2004: 281) förklarar att en intervjuguide bör innehålla de olika teman som ämnas 

tas upp under intervjun, samt en preliminär ordningsföljd på frågorna. Användningen av 

intervjuguiden minimerar risken att gå ifrån intervjun med material som inte är relevant för 

undersökningen. I den här studien har det tagits fram tre teman: syfte och budskap, 

framtagande samt tillfredsställelse. Syfte och budskap är ett tema som ämnar svara mot vilket 

syfte och budskap som är tänkt att förmedlas och faktiskt förmedlas genom Skellefteå-

tidningen. Tema framtagande fokuserar främst på avsändarperspektivet och den 
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organisationskommunikation som finns mellan berörda avdelningar på Skellefteå kommun. 

Tema tillfredsställelse fokuserar på mottagarperspektivet och berör frågor om varför tidningen 

läses och vilken tillfredsställelse det önskas ge.  

 

4.1.1 Urval till kvalitativa intervjuer med avsändarna  

Till de tre kvalitativa intervjuerna med avsändarna användes variationsurval. Enligt Larsson 

(2010: 61) innebär det att de intervjuade väljs ut så att personerna representerar en bredd, 

exempelvis att dessa personer representerar en organisations olika enheter. I den här studien 

har det utifrån detta genomförts intervjuer med representanter från de olika avdelningarna 

inom Skellefteå kommun som är involverade i framtagandet av Skellefteå-tidningen. Det 

innebär en person från informationsavdelningen, en från marknadsavdelningen och en person 

från kommunstyrelsen, samtliga av de intervjuade är representanter i redaktionsrådet för 

tidningen.  

 

4.1.2 Tillvägagångssätt under intervjuerna med avsändarna 

För att underlätta rent tidsmässigt men även bekvämligheten för intervjupersonerna, ansågs 

det relevant att genomföra intervjun på deras egen arbetsplats. Trost (2010: 65f) menar att 

miljön man väljer att hålla intervjuerna på spelar stor roll. Dels för att intervjupersonen ska 

känna sig trygg i miljön men också för att på bästa sätt kunna genomföra intervjun utan några 

störningsmoment. Oavsett vart man väljer att genomföra intervjun är det viktigt att man ser 

till att valet av lokalen kan ha inverkan på trovärdigheten i anslutning till analysen av 

materialet. Därför framfördes det redan i inbjudan till intervjuerna med avsändarna önskemål 

om att intervjun skulle ske i kommunhuset. I inbjudan framgick även information om 

inspelning och att det därför, om möjligt, skulle vara bra om intervjun skedde i ett enskilt rum.  

 

Innan intervjuerna startade med samtliga deltagare, informerade uppsatsförfattarna dels om 

syftet med intervjun, godkännande av inspelning samt en vidare upplysning om anonymiteten 

i studien. Samtliga tre intervjuer genomfördes med båda uppsatsförfattarna närvarande. Under 

alla tre intervjuer var det samma person som var intervjuledare och som ställde frågorna och 

samma person som stod för anteckningar och observation. Efter avslutad intervju 

genomfördes transkribering av materialet inom det närmaste dygnet. Detta för att minska 
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risken för felcitering, bortfall av svarsinnehåll samt att det skulle underlätta att dokumentera 

observationen.  

 

4.2 Fokusgruppsintervjuer med mottagarna av Skellefteå-tidningen 

För att få inblick i vad mottagarna anser om Skellefteå-tidningen genomfördes två 

fokusgruppsintervjuer. Även dessa var kvalitativa i sin utformning och syftade därför till att 

ge ett mer djupgående och tyckande svar, snarare än att visa på en representativitet i svaren. 

Obert och Forsell (2000: 6) beskriver att en fokusgruppsintervju, eller gruppintervju, innebär 

att flera deltagare samlas i en grupp och ger sina synpunkter och värderingar på ett aktuellt 

ämne eller fråga. Enskilda deltagares uppfattningar ger andra deltagare associationer och 

reaktioner som för intervjun framåt och kan resultera i många olika perspektiv på en fråga. 

Trost (2010: 45f) menar på att interaktionen i gruppen kan ge deltagarna chansen att bygga 

vidare på varandras uppslag och idéer och på så vis ge en ökad insikt i individens egna 

åsikter. Metoden lämpar sig för att få fram deltagarnas erfarenheter, för att skapa idéer och för 

att resonera om företeelser. Trost menar på att fokusgruppsintervjuer är en bra metod för att 

diskutera utvärderingar och marknadsföringsstrategier. Då delar av den här studien handlar 

om att förstå hur mottagare ser på Skellefteå-tidningen anses fokusgrupper därför kunna ge en 

möjlighet till att få mer djupgående och informativa svar av mottagarna. Deltagarna får ta del 

av varandras åsikter och tankar och på så sätt kan idéer utvecklas. Tillsammans kan därför 

deltagarna bidra till en mer tydlig och djupare bild av mottagarperspektivet. Intervjuguiden 

för dessa två intervjuer var, likt de kvalitativa intervjuerna med avsändarna, utformade utifrån 

studiens tre teman syfte och budskap, framtagande och tillfredsställelse (Se bilaga 8.2). 

4.2.1 Urval till fokusgruppsintervjuer med mottagarna 

I den här studien har det genomförts två fokusgruppsintervjuer för att försöka svara på 

frågeställningen om hur mottagarna upplever tidningen och dess innehåll. I varje fokusgrupp 

bjöds fem personer in för att delta. Forskare är oeniga gällande hur många deltagare som är 

lämpligt i en fokusgrupp. Kvale och Brinkmann (2014: 191) skriver att sex till tio deltagare är 

ett lämpligt antal. Larsson (2010: 81) menar istället på att fyra till sex personer är lämpligt. 

Han menar på att om det är fler än sex deltagare finns en risk för att bara några samtalar med 

varandra medan tystlåtna personer inte säger något alls. Trost (2010: 45f) varnar för att 

deltagarna i en grupp lätt kan samlas kring en åsikt som är "lämplig" i situationen, att 

grupptrycket kan vara för starkt för att ha en avvikande åsikt. På grund av Larssons argument, 
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de tidsramar som studien har, samt att fokusgruppssessionerna max fick vara i 45 minuter 

ansågs det i detta fall därför räcka med fem deltagare. På så vis får alla deltagare möjlighet att 

komma till tals och förhoppningsvis uteblir ett starkt grupptryck som kan hämma deltagarna i 

sina svar.  

 

Trost (2010: 137) menar på att man vid kvalitativa studier ofta strävar efter att få en stor 

variation av svaranden, snarare än att sträva efter att få ett representativt urval av en 

population. Larsson (2010: 63) poängterar vikten av att fråga intervjupersoner som är 

tillgängliga och har en positiv inställning till intervjun för att få ut bra kunskap av dem, för 

den skull behöver de intervjuade inte vara positivt inställda till det fenomen som intervjun 

handlar om. Hartman (2004: 284) nämner även han att man i kvalitativa undersökningar ofta 

är intresserad av att hitta individer som kan ge den information man är ute efter. Urvalet måste 

därför vara genomtänkt och det bör utgå ifrån vilken kunskap man är ute efter och vilka 

praktiska möjligheter som finns. I studien om Skellefteå-tidningen har därför ett 

bekvämlighetsurval tillämpats. Hartman (2004: 242f) förklara att bekvämlighetsurval räknas 

som ett icke sannolikhetsurval, det vill säga att målet med urvalet inte är att undersökningens 

individer ska representera hela populationen. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att man 

väljer de individer som finns tillgängliga och inom räckhåll, det är ett alltså ett enkelt och 

bekvämt sätt att göra urval på. Han menar att urvalet kan ske ur den egna bekantskapskretsen, 

via kontakt med människor man träffar i närområdet eller att man på offentliga platser, 

exempelvis på anslagstavlor, beskriver intervjun och personerna själva får ta kontakt ifall det 

är intresserade. I den här studien skedde urvalet utifrån dessa principer. De tillfrågade var 

personer som ansågs ha intresse av att dela med sig av sina åsikter och kunskaper om 

Skellefteå-tidningen, samt att de återfanns i uppsatsförfattarnas bekantskapskrets eller 

närområde. Hartman (2004: 243) förklara att fördelen med urvalsmetoden är dess enkelhet 

och att den är bra ifall man har begränsade resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Nackdelen är att det inte går att veta hur pass representativt urvalet blir. Då studien om 

Skellefteå-tidningen inte kräver ett representativt urval och att det finns både ekonomiska och 

tidsmässiga begränsningar, anses bekvämlighetsurvalet därför vara en bra metod. Syftet med 

studien är att få en mer djupgående förståelse av mottagarnas upplevelse av tidningen, därför 

har inte fokus legat på representativitet av deltagarna, förutom i uppdelningen av 50% kvinnor 

och 50% män. Denna indelning gjordes för att undvika könsmässig obalans, men indelningen 

kommer inte att analyseras vidare.  
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Larsson (2010: 82) nämner att ett problem för fokusgruppsintervjuer är att deltagare inte 

kommer till intervjun trots att de tackat ja. Han säger att erfarna forskare därför ger rådet att 

bjuda in en person mer än tänkt för att förebygga detta. Det är något som togs i beaktande av 

uppsatsförfattarna för den här studien. Eftersom att minsta tänkbara antal inom fokusgruppen 

var fyra deltagare, bjöds det därför in fem deltagare till intervjun.  

 

4.2.2 Tillvägagångssätt under fokusgruppsintervjuerna med mottagarna 

Fokusgruppsintervjuerna hölls vid två olika tillfällen på olika dagar. På liknande sätt som 

under intervjuerna med avsändarna, startade även fokusgruppsintervjun med information om 

syftet med intervjun, godkännande av inspelning samt information om anonymitet för 

samtliga deltagare i studien. Varje deltagare fick därefter en blankett att fylla i för att 

uppsatsförfattarna på enklast sätt skulle identifiera varje deltagare utifrån kön, ålder, 

studienivå, bostadsort samt om man läste tidningen eller inte. Blanketten användes för att 

uppsatsförfattarna vidare i studien skulle kunna urskilja och benämna samtliga respondenter 

som deltog. Variablerna ansågs även viktiga att belysa i fall det kunde visa på något intressant 

resultat i olika svar, så som skillnader eller likheter beroende på om deltagaren exempelvis är 

man eller kvinna.   

 

Precis som under intervjuerna med avsändarna, innehöll även dessa intervjuer frågor av 

semistrukturerad karaktär. Trost (2010: 45) menar att målet med en fokusgruppsintervju är att 

gruppen själva ska föra ett samtal, intervjuaren styr bara samtalet ibland för att inte 

diskussionen ska avvika allt för långt från ämnet. Den som utför intervjun ska främst bara 

observera. Båda uppsatsförfattarna deltog vid båda fokusgruppsintervjuerna. Den ena höll i 

intervjun och den andra antecknade och observerade intressanta uttalanden och kroppsspråk. 

Dessa två fokusgruppsintervjuer spelades in med ljudupptagning för att underlätta 

transkriberingen och se till att viktig information inte missades. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Trost (2010: 31ff) beskriver att en av nackdelarna med att endast använda kvalitativa metoder 

är att de studierna ibland inte ses som en "riktig" studie, utan kritikerna upplever att 

kvalitativa studier enbart lämpar sig som förstudier till en kvantitativ studie. Trost bemöter 

kritiken med att en kvalitativ studie absolut går att se som en riktig studie. Om den som 
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genomför studien inte är intresserad av att ange frekvenser eller visa på att en viss procent av 

en population gör på ett visst sätt så kan, och bör, det därför genomföras en kvalitativ studie. 

Men eftersom att kvalitativa studier ofta bygger på små urval och därmed inte kan ses vara 

representativa i någon statistisk mening möts dessa studier oftare av misstänksamhet. Detta är 

något vi som uppsatsförfattare har tagit i beaktning.  

 

Kvale och Brinkmann (2014: 109) nämner vikten av konfidentialitet för en studie. Forskaren 

måste tala om för intervjupersonerna om eventuell privatdata som kan framkomma i studien. 

Det är viktigt att den privatdata som förekommer inte ska kunna vara identifierbar. I den här 

studien har detta tillgodosetts genom att deltagarna anonymiserats. Samtliga intervjudeltagare 

från kommunen benämns som Avsändare 1-3 genomgående i studien. Detta för att man inte 

på något sätt ska kunna identifiera vem som sagt vad och vilken av de tre avdelningar som 

denna individ arbetar på. På liknande sätt skyddades identiteten för deltagarna i 

fokusgrupperna genom att benämna dessa som Respondent A-J. För att få möjlighet till ett 

bredare analysperspektiv behövdes det däremot information om vad deltagarna i 

fokusgrupperna har för kön, ålder, studienivå och ifall de är bosatta i tätort eller ytterområde. 

För att öka konfidentialiteten, fick varje respondent i fokusgrupperna en enskild blankett som 

belyste dessa frågor och den besvarades anonymt. Denna indelning gjordes för att kunna se 

om någon av dessa variabler påverkar inställningen till Skellefteå-tidningen. 

Uppsatsförfattarna är däremot medvetna om att det trots allt inte kommer att kunna göras 

några generella uttalanden om någon av variablerna då urvalet inte är representativt. 

Konfidentialitet är enligt Trost (2010: 129) ett etisk problem i och med fokusgruppsintervjuer. 

Gruppen kan komma överens om att allt som diskuteras om sägs i förtroende, men det är ändå 

lätt hänt att någon efteråt antyder vad en person sagt och konfidentialiteten hotas. 

Uppsatsförfattarna kan därför inte garantera att personerna som deltog i fokusgruppsintervjun 

inte kommer att sprida informationen vidare om de andra som deltar, men genom information 

kring konfidentialitet som inledde intervjun fanns en förhoppning att deltagarna förstod vikten 

av detta.  

 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, är enligt Trost (2010: 132), svårt att applicera på 

kvalitativa undersökningar. Reliabilitet handlar om att en mätning ska vara så stabil att ifall 

samma mätning utförs vid en annan tidpunkt så ska man komma fram till samma resultat. Han 

menar på att eftersom att människan inte är statisk i sina föreställningar, beteenden och åsikter 

utan utvecklas och får nya erfarenheter så är reliabiliteten inte lika viktig vid kvalitativa 
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intervjuer som vid kvantitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014: 214) menar däremot 

att man kan öka reliabiliteten i kvalitativa intervjuer genom att ställa ledande frågor. En 

ledande följdfråga kan fungera som positiva eller negativa förstärkare för intervjupersonens 

svar och kan därför i förlängningen verifiera de tolkningarna som den som intervjuar gör. 

Genom att ställa följdfrågor och genom att försöka bekräfta att intervjuledaren förstått svaren 

på ett korrekt sätt har reliabiliteten förhöjts i den här studien.  

 

I en kvalitativ studie är det, enligt Trost (2010: 134), viktigt med en hög trovärdighet. I 

kvalitativa undersökningar handlar det om att kunna visa på att den data som samlats in och 

de analyser som är gjorda är trovärdiga genom att de är seriösa och relevanta utifrån 

frågeställningen. Viktigt för trovärdigheten är även att det finns en etisk reflektion i 

anslutning till datainsamlingen och i avrapporteringen. Genom att kontinuerligt visa på vilken 

frågeställning som ämnas svaras på med olika teorier och metoder, samt att tillvägagångssätt 

och val tydligt förklarats anses trovärdigheten i den här studien vara god.  

 

4.4 Analys och bearbetning av data 

För att på bästa sätt kunna ta till oss av materialet har intervjuerna dokumenteras. Hartman 

(2004: 282) rekommenderar att orden som sägs dokumenteras genom ljudinspelning, och för 

att även registrera nyanser av minspel och kroppsspråk bör det även antecknas under 

intervjuerna. I den här studien har dessa dokumentationer, tillsammans med det transkriberade 

materialet från ljudinspelningarna, resulterat i ett stort antal skriftliga sidor med data, därför 

har datan kodats. Hartman (2004: 287f) beskriver att kodning sker i två steg, först måste man 

finna begrepp i textmassan för att sen finna kategorier. Genom att utgå från studiens 

frågeställningar kan man finna begrepp som rör just den frågan. Hartman beskriver sedan att 

man måste klassificera dessa begrepp för att skapa kategorier där flertalet olika begrepp 

passar in. Därefter ska man enligt Hartman tolka datan vilket går att göra genom att sätta 

innehållet i dessa kategorier i relation till varandra. På så sätt skapar man en uppfattning om 

hur medlemmarna i en grupp uppfattar sin situation. Larsson (2010: 70ff) beskriver olika 

rekommendationer man bör förhålla sig till när man analyserar och redovisar forskningsdata 

av det kvalitativa materialet man samlat in. Han menar på att man bland annat, utifrån de 

valda teorierna som studien baserats på, ska tolka materialet och skapa ett inre teoretiskt 

sammanhang där man genom frågor som “hur “ och “varför” kan binda samman förklaringar. 

Forskaren bör även, för att kunna bygga upp en logisk bevisföring, sammanställa analysens 
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kategorier, teman och hypoteser till en helhet. Det kanske mest centrala analysmomentet som 

en forskare bör förhålla sig till i en kvalitativ forskning är att söka mönster i de analysmaterial 

man har att tillgå. Uppsatsförfattarna för denna studie har kategoriserat svaren från både de 

kvalitativa intervjuerna och från fokusgruppsintervjuerna utifrån de teman som vi delat in 

frågorna i: syfte och budskap, framtagande och tillvägagångssätt. Utifrån dessa teman 

kommer även resultatet att presenteras och analyseras.  

 

Då den här studien bygger på intervjuer är respondenternas uttalanden det primära materialet 

att arbeta utifrån. Därför består vår analys delvis av citat och utsagor från de intervjuade. 

Larsson (2010: 72) menar att man kan tillåta sig att redigera citat och utsagor på ett varligt 

och följsamt sätt för att få texten mer läsbar. Detta då en respondent sällan talar koncist och 

sammanhängande, utan ofta stakar sig, upprepar sig samt vänder på ordföljden. Det ligger 

dock stor vikt vid att citat ska återges så nära källans utsaga som möjligt samt att man 

förhåller sig till anonymiteten på ett sätt så att det framgår vilken respondent som har sagt 

vad, utan att avslöja detaljer som gör identifiering möjlig. I den här studien har citat och 

utsagor redigerats utifrån Larssons rekommendationer.  
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5. Resultat och analys 

Under studien genomfördes, som tidigare nämnt, tre intervjuer med avsändare av Skellefteå-

tidningen. Det var en representant från informationsavdelningen, en från 

marknadsavdelningen och en ur kommunstyrelsen. Av konfidentialitetsskäl och för att det inte 

ska kunna utläsas från vilken avdelning som respektive avsändare representerar, benämns de 

vidare som Avsändare 1-3 utan att följa den ovanstående ordningen.  

 

Det genomfördes även två fokusgrupper med individer som är mottagare av tidningen. Det 

bjöds in fem personer till varje fokusgruppstillfälle, totalt uppstod det dock två bortfall, en 

från vardera grupp. Detta resulterade alltså i totalt åtta respondenter för mottagarsidan. Av 

konfidentialitetsskäl benämns dessa som Respondent A-H.  

 

Respondent A - Kvinna, 28 år, gymnasie, tätort, läser tidningen  

Respondent B - Man, 24 år, folkhögskola, tätort, läser tidningen 

Respondent C - Man, 35 år, högskola, tätort, läser tidningen 

Respondent D - Kvinna, 36 år, högskola, tätort, läser tidningen  

Respondent E - Kvinna, 32 år, högskola, tätort, läser inte tidningen 

Respondent F - Man, 29 år, gymnasie, ytterområde, läser tidningen 

Respondent G - Kvinna, 36 år, universitet, tätort, läser tidningen 

Respondent H - Kvinna, 28 år, gymnasie, ytterområde, läser inte tidningen 

 

Resultatet och analyserna av det insamlade empiriska materialet presenteras utifrån de tre 

teman som tagits fram: framtagande, syfte och budskap samt tillfredsställelse. Tema 

framtagande fokuserar kring frågor som berör tidningens framtagande-process, 

kommunikationen mellan berörda avsändare och politikens inblandning. Tema syfte och 

budskap berör frågor om vilket syfte och budskap som finns med Skellefteå-tidningen och hur 

detta tas emot och förstås av mottagarna. I tema tillfredställelse berörs frågor kring vem 

mottagaren är och varför de läser tidningen eller inte.   

 

5.1 Framtagande 

Resultatet av intervjuerna med avsändarna visar att det för framtagandet av Skellefteå-

tidningen finns ett styrdokument som förklarar den process som ska föreligga varje exemplar. 

Samtliga intervjuade bekräftar att denna process följs. Kortfattat startar processen med ett 
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möte för redaktionsrådet, där det i grova drag beslutas om teman och innehåll för kommande 

nummer. Därefter börjar framtagandet av det redaktionella materialet; text och bild framställs 

av externa byråer som kontinuerligt skickar utkast till de kommunala medlemmarna av 

redaktionsrådet för godkännande och feedback. Den slutgiltiga layouten och innehållet läses 

sedan av samtliga inom rådet, det vill säga representanter från informationsavdelningen, 

marknadsavdelningen samt kommunstyrelsen.  

 

Trots att styrdokumentet och den bestämda processen följs råder det delade meningar hos 

avsändarna kring hur pass bra och effektivt samarbetet vid framtagandet av tidningen är. Ett 

av de största dilemman som uppsatsförfattarna kunnat identifiera utifrån intervjuerna med 

avsändarna, är att det finns olika syn mellan avdelningarna i hur man vill vinkla 

informationen och vilket fokus tidningen ska ha. En av avsändarna påtalar att det finns olika 

kulturer och syn på kommunikation inom de olika avdelningarna och att det är detta som kan 

ligga till grund för dilemmat.  

 

Avdelningarna tänker ur olika perspektiv; ett marknadsperspektiv kontra ett 

informationsperspektiv. En av oss lägger mer fokus på att marknadsföra 

Skellefteå som plats och risken finns att de andra kan tycka att det synsättet blir 

lite för reklamigt och glossigt. 

– Avsändare 2 

 

Skillnaden mellan de olika avdelningar ligger i att man antingen vill att tidningen ska bli en 

tydligare kommunal produkt och därför bli tydligare i att kommunicera hur kommunen 

arbetar kring företeelser inom kommunen, eller att i stället öka fokus på platsvarumärket som 

innebär att lyfta platsen Skellefteå snarare än kommunen som verksamhet. 

 

Heide et al. (2012: 203f) betonar vikten av att alla medlemmar i en organisation är införstådda 

med de värden och egenskaper som organisationen står för, för att kunna kommunicera ett 

konsekvent budskap till omvärlden. Därför finns här anledning att betona att trots de olika 

uppfattningar som avdelningarna på kommunen har, bör de ändå enas kring hur man vill 

förmedla informationen i tidningen så att de kan kommunicera ett så konsekvent budskap som 

möjligt till mottagarna. Det finns däremot en förståelse för, på grund av att de olika 

avdelningarna har olika kulturer, att man vill sträva efter att kunna förmedla samma värden 

och egenskaper som vardera avdelning står för. Det anses däremot viktigt att man inom 
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redaktionsrådet kommer fram till ett gemensamt beslut i hur man väljer att förmedla 

budskapet i Skellefteå-tidningen, så att de olika viljorna och kulturerna inte krockar i 

tidningen och därmed riskerar att göra tidningen inkonsekvent i sitt budskap. Trots att 

individerna i redaktionsrådet kommer från olika kulturer med olika syn på kommunikation, så 

framhävs vikten av att de ser betydelsen av att redaktionsrådet enas om vilken syn som ska 

gälla just i den specifika situationen med Skellefteå-tidningen. Beslutar man sig exempelvis 

för att fokusera på Skellefteå som plats så måste alla acceptera att tidningen kanske måste 

skrivas på ett mer säljande sätt. Det innebär inte att individerna måste ändra sitt tänk kring 

kommunikation till mer säljande inom andra områden, utan kan då följa den kultur som råder 

på respektive avdelning.  

 

De informella och formella strukturerna samt hierarkin inom organisationen påverkar, enligt 

Heide et al. (2010: 43), kommunikationen mellan medarbetarna. Det är alltså lättare för 

medarbetare att kommunicera med personer på den “egna nivån”. Utifrån intervjuerna med 

avsändarna går det se en tendens till att strukturen på kommunen, med två olika avdelningar 

som båda arbetar med kommunikation och information på olika sätt, kan bidra till dilemmat 

kring svårigheten att enas om ett gemensamt synsätt på hur kommunikationen ska förmedlas i 

tidningen. Det går även utläsa att de tydliga avdelningsgränser som finns inom organisationen 

gör att individen från respektive avdelning främst vill förhålla sig till det synsätt på 

kommunikation som är vanligast inom individens egna avdelning. Det synsättet får sen 

genomsyra viljan av att kommunicera ut det budskap som vardera avdelning står för. Bland 

annat kan vi förstå att informationsavdelningen vill framhäva kommunen och dess verksamhet 

medan marknadsavdelningen vill fokusera på att marknadsföra Skellefteå som plats, vilket är 

ett av deras respektive huvudområden. Det kan upplevas lättare för medlemmarna inom de 

olika avdelningarna att i tysthet uttrycka sitt missnöje på de olika synsätten i stället för att 

kommunicera mellan avdelningsgränserna för att reda ut dilemmat. Heide et al. (2012: 15) 

menar på att kommunikation är en grundförutsättning för att en organisation ska utvecklas, 

samt att kommunikation är avgörande för att alla medlemmar ska bli delaktiga i de mål man 

stävar efter. En av avsändarna förklarar sin syn på hur de olika avsändarperspektiven kan 

tänkas komma att påverka tidningen.   

 

Om kommunen som verksamhet blir en tydligare avsändare av tidningen, kommer 

det bli en större utmaning i vilka som lyfts fram i tidningen så att ingen annan ska 

känna sig exkluderad i tidningen och känna orättvisa. Väljer vi att gå mot 
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platsvarumärket som avsändare måste de som arbetar med det vara mer delaktiga 

i processen. 

– Avsändare 3 

 

Heide et al. (2012: 15) påpekar att kommunikation är A och O för att få alla inom en 

organisation att sträva mot samma mål. Därför finns det anledning att framhålla betydelsen av 

att redaktionsrådet, oavsett de olika kulturer som skiljer sig mellan avdelningarna, måste 

förstå vikten av att kommunicera med varandra om vilken syn på kommunikation och 

information som bör användas i tidningen. Oavsett vilket fokus man tillslut väljer att ha på 

tidningen och vem som blir den tydligare avsändaren så går det se tendenser, utifrån vad 

avsändarna själva säger, till att det kommer bli en utmaning för redaktionsrådet och 

avsändarna. Internt skulle det innebära att få medlemmar i redaktionsrådet att ta på sig ett 

större ansvar i processen vid framtagandet av tidningen. Externt kommer det exempelvis 

krävas ett större engagemang vid att ingen individ ska känna orättvisa och känna sig 

exkluderad i tidningen. Därför framhävs vikten av att kommunicera mer mellan olika parter 

och avdelningar för att bättre förstå varandras synsätt och dela samma mål. Det ses som 

betydelsefullt att påpeka vikten av att avdelningarna kommer till ett gemensamt beslut för att 

tidningen ska bli en ännu bättre kanal för att förmedla ett tydligt och konsekvent budskap till 

mottagarna. I denna diskussion och vid valet av inriktning på tidningen är det relevant att 

framhålla vikten i att ta reda på vilken inriktning som tilltalar mottagarna mer. McQuail 

(2010: 423) beskriver att olika mottagare söker sig till olika medier för att tillfredsställa olika 

behov de har. Därför kan det för avsändarna vara angeläget att fundera kring vilket behov 

mottagarna kan anses behöva tillfredsställa med hjälp av tidningen, för att sedan grunda sitt 

val på detta.  

 

Även fast de olika avdelningarna har olika syn på om tidningen ska vara en mer kommunal 

produkt eller om den ska stärka platsvarumärket, upplever samtliga avsändare att 

kommunikationen mellan redaktionsrådets medlemmar för tillfället fungerar väl vid 

framtagandet av tidningen. Avsändarna upplever att det har gått upp och ner i hur bra 

kommunikationen har fungerat, men menar att redaktionsrådet numer är samspelta som 

arbetslag eftersom att medlemmarna har varit med ett tag och vet vad som förväntas av dem. 

Ahad och Jusic (2010) konstaterade att kommunikation fungerar bättre i en nätverksbetonad 

process än i en linjär process. Utifrån intervjuerna med avsändarna går det utläsa att 

kommunikationen vid framtagandet av tidningen fungerar som en nätverksbetonad process. 
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Det ges möjlighet för samtliga i redaktionsrådet att komma med egna åsikter om innehåll och 

disposition, det ges också möjlighet för alla som deltar i rådet att integrera med varandra. 

Därför finns det i den här studien anledning att understryka vikten i att de berörda 

avdelningarna inom kommunen ser värdet i att redaktionsrådet bör fortsätta samarbeta som ett 

nätverk där samtliga deltagare strävar mot det gemensamma mål man har för tidningen. En 

avsändare poängterar dock vikten av att ibland byta ut medlemmar i redaktionsrådet för att få 

in ny energi, medan en annan svarar mot detta och menar på att det nu är bra då det är mer 

kontinuitet i arbetsgruppen som arbetar med tidningen. 

 

Christensen et al. (2005: 13ff) förklarar att den offentliga sektorn har sin grund i att tjäna 

folket och att offentliga organisationer måste ta hänsyn till demokratin som finns i samhället. 

Det krävs därför större öppenhet, insyn och likabehandling inom offentliga organisationer än i 

privata. Skellefteå-tidningen är en produkt av Skellefteå kommun och påverkas därför av 

detta. Utifrån intervjuerna med avsändarna syns det att de är medvetna om detta då samtliga 

nämner att det är väldigt viktigt för tidningen att den är trovärdig och att den speglar en så 

sanningsenlig bild som möjligt. En av avsändarna understryker att det är viktigt att tidningen 

ger en allsidig bild av kommunen i sitt innehåll.   

 

Tidningen är en av kommunens egenägda kanaler och att den därför måste kunna 

användas för att förmedla det kommunen vill arbeta med, trots detta får tidningen 

inte bara förmedla “halleluja-känsla” utan den bör även våga vara kritisk och 

beröra känsliga frågor. 

– Avsändare 2 

 

Alla avsändare är överens om att tidningen inte får bli en reklamtidning för kommunen men 

eftersom att den är kommunens egenägda kanal, kan det inte heller krävas att tidningen ska 

kritiskt granska kommunens egna arbete. Det går se tendenser till att redaktionsrådet har 

pratat om och beslutat kring frågan om hur pass positiv tidningen får vara, eftersom att 

samtliga av de intervjuade avsändarna nämner att de inte bara får förmedla “halleluja”. Det 

går, utifrån intervjuerna med avsändarna, se en önskan och en strävan mot att kommunens 

medborgare ska uppfatta Skellefteå-tidningen som en seriös och trovärdig informationskälla. 

Det är tydligt att avsändarna med sanningsbegreppet menar att tidningen inte får förmedla 

Skellefteå på ett utopiskt sätt, utan att Skellefteå-tidningen ska visa på den verklighet som 
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finns i kommunen. Alla avsändare är överens om att fokus ska vara och är på det positiva som 

händer och finns i kommunen.  

 

Det trixiga är att vi inte ska krysta fram en sanning som inte finns. Då blir vi och 

tidningen oseriös. 

– Avsändare 3  

 

Det går här att se en balansgång som avsändarna måste förhålla sig till vid framtagandet av 

tidningen. Det finns ett dilemma i att låta tidningen främst förmedla positiva händelser i 

kommunen utan att den för den del bli alltför utopiskt och tappa sin trovärdighet. Det går 

utifrån intervjuerna se tendenser till att även detta är något som redaktionsrådet diskuterat 

med varandra och att det är viktigt för samtliga att tidningen upplevs som trovärdig. 

 

Utifrån det resonemang som Christensen et al. (2005: 13ff) har om öppenhet, insyn och 

likabehandling inom offentliga organisationer går det se en tendens till att detta är något som 

Skellefteå kommun strävar efter och förhåller sig till. Samtliga avsändare påpekar ett flertal 

gånger under intervjuerna att tidningen måste vara trovärdig. Denna vilja till att uppfattas som 

trovärdig kan ha att göra med att avsändarna i sin arbetsroll vill betraktas som trovärdiga i det 

arbete de utför, men även att kommunen som organisation måste vara trovärdigt. Det går 

alltså att utläsa att detta kan bero på att trovärdighet är en viktig faktor som både avsändarna i 

sin arbetsroll och kommunen som organisation vet att det är något som måste följas och därför 

har det blivit en naturlig del i tänket på hur man arbetar i en organisation.   

 

En av avsändarna resonerar kring att tidningen inte ska lyfta politiska frågor, utan den ska 

snarare visa upp Skellefteå som en bra kommun att leva och bo i. Avsändaren påpekar att det 

inte är tidningens uppgift att belysa frågor som har med politisk verksamhet att göra. 

 

Det är inte tidningens roll att skriva om att äldreomsorgen behöver mer resurser 

eller att det är för få lärare i skolan. 

– Avsändare 1 

 

Politikerna som är kommunstyrelsens representanter i redaktionsrådet har rätt till att styra 

tidningens innehåll genom att godkänna eller att inte godkänna olika reportage och artiklar. 

Alla avsändare är dock överens om att politikerna i det här fallet inte utnyttjar den makten. 
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Christensen et al. (2005: 13ff) påtalar att det i offentliga organisationer finns en demokratisk 

vald ledning som alla inom organisationen är ansvariga inför. Utifrån detta resonemang går 

det för Skellefteå-tidningens del se att kommunstyrelsens inblandning i hög grad skulle kunna 

påverka innehållet i tidningen men att de har valt att inte göra det. Avsändaren som själv sitter 

med i kommunstyrelsen förklarar sitt perspektiv på deltagandet i processen vid framtagandet 

av tidningen. Hen nämner att det inte görs utifrån ett politiskt perspektiv utan att det viktigt är 

att kommunen kan stå för det som skrivs.   

 

Jag lägger mig inte i innehållet i tidningen ur ett politiskt perspektiv utan tittar 

snarare så att jag känner mig trygg med innehållet, att det inte finns några stora 

sakfel och att jag känner att kommunen kan stå för det som skrivs. 

– (Här nämns ej avsändarens nummer på grund av konfidentialitetssjäl) 

 

Både avsändarna och mottagarna är eniga om att det är positivt att Skellefteå-tidningen inte är 

politiskt färgad av den nuvarande valda styrande partiet och den politik som råder i 

kommunen. En respondent menar på att tidningen inte ska vara en politiskt färgad produkt 

och att hon inte får upplevelsen av att politik är något som genomsyras i tidningen.  

 

Den ska inte vara en politisk färgad tidning, även om det kan ligga politiska 

beslut till grund för vad som händer i Skellefteå och därför skriver man om det. 

Politiken ska inte lysa igenom och det upplever jag inte heller att den gör. 

– Respondent D 

 

Trots att mottagarna av tidningen kan antas vara engagerade i de politiska val som gör att 

olika partier styr kommunen, så kan det utifrån fokusgruppsintervjuerna inte utläsas någon 

tendens till att tidningen skulle vara en källa för information om hur dessa politiker sköter sig. 

Det går sluta sig till att mottagarna upplever att det i tidningen inte är vilket parti som godkänt 

eller inte godkänt exempelvis en nybyggnation i kommunen som är intressant, utan det 

intressanta och relevanta att läsa är att nybyggnaden blir av. Mottagarna poängterar att om 

man vill ta del av information som berör rena politiska frågor och ställningstaganden så finns 

det andra kanaler som man kan söka upp den informationen i. Det går här att se en svår 

gränsdragning för avsändarna, vad är att betrakta som politik och när blir rapportering om 

politiska beslut politiska ställningstaganden. Bakom flertalet stora händelser som sker i 

kommun finns politiska beslut. Var går då gränsen för en rapportering fri från politik. I 
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nuläget har politikerna i Skellefteå kommun tagit beslut om att bygga ett kulturhus i staden. 

Inför olika reportage och artiklar om detta kulturhus i Skellefteå-tidningen måste 

redaktionsrådet ta ställning i hur materialet ska framställas för att inte få en politisk prägel. 

Informationen som förmedlas till medborgarna angående exemplet med kulturhuset är alltså 

en politisk fråga, utmaningen för avsändarna kan ses ligga i att “tvätta” bort de politiska 

ställningstagandena som ligger till grund för kulturhuset och istället exempelvis informera om 

hur kulturhuset gynnar Skellefteå som stad och vilka möjligheter det ger medborgarna. 

 

Ett tydlig exempel på det faktum att tidningen ska kunna förhålla sig till kritiska och känsliga 

frågor samt visa på sanningen utan att för den skull blanda in politiskt ställningstagande, är en 

artikel som skrevs under år 2015 om mottagandet av nya människor i Skellefteå. En artikel 

som samtliga avsändare nämner. En avsändare berättade om att artikelns syfte inte var att 

förmedla budskapet “flytta hit”, utan artikeln berörde snarare frågor om hur Skellefteå som 

kommun är på att ta emot nya människor.  

 

Artikeln skrev inte bara ’flytta hit, här är jättebra’ utan den fokuserade på 

frågorna ’är det svårt att komma in i gemenskapen här?’ och ‘hur är vi på att ta 

emot nya människor?’. 

– Avsändare 2 

 

Exemplet med denna artikel framhäver den strävan som ses finnas hos samtliga avsändare om 

att tidningen ska och bör förmedla kommunen på ett sanningsenligt sätt. Exemplet visar även 

på att tidningen ska vara politiskt neutral. Även fast mottagandet av nya människor är en 

politisk fråga så vill redaktionsrådet genom tidningen inte förmedla ett politisk 

ställningstagande utan vill visa på sanningen; hur mottagandet i Skellefteå faktiskt ser ut. På 

så vis vill de skapa och förmedla trovärdighet hos läsarna.  

 

5.2 Syfte och budskap 

Utifrån intervjuerna med avsändarna och fokusgruppsintervjuerna med mottagargruppen kan 

det ses som att samtliga är relativt överens med vad kommunens syfte med tidningen är. En av 

avsändarna betonar att man med hjälp av tidningen vill skapa samhörighet och på ett positivt 

sätt stärka kommunen.  
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Vi vill med tidningen skapa en “vi-känsla” och lyfta personporträtt och 

evenemang som stärker kommunen. 

– Avsändare 2 

 

Både avsändarna och mottagarna nämner att syftet med tidningen bland annat är att bygga 

stolthet, skapa en samhörighet som inkluderar alla medborgare oavsett ursprung och bakgrund 

samt att tidningen ska beskriva positiva saker som händer i kommunen. Respondenterna i 

fokusgrupperna tror även att kommunen vill visa att man bryr sig om sina medborgare och att 

man vill hålla kontakt med dem.    

 

Man ska känna att kommunen bryr sig och vill ha kontakt med invånarna. 

– Respondent D 

 

Avsändarna säger i sina intervjuer att huvudbudskapet som ska förmedlas via tidningen är att 

skapa framtidstro genom att lyfta goda exempel och bygga kunskap om kommunen, men även 

att förändra bilden av kommunen; från att ha varit en stängd och tråkig organisation till att 

den nu är en mer öppen, transparent, mottaglig och generös kommun. Detta stämmer väl 

överens med vad mottagarna upplever att det tänkta budskapet är. Upplevelsen hos 

mottagarna är att kommunen med tidningen vill förmedla positiva företeelser, visa på att 

Skellefteå som kommun ska vara attraktivt för många samt att det finns en mångfald där 

samtliga medborgare ska kunna känna sig uppmärksammande. En av respondent säger lite 

skämtsamt att tidningen är lite hjärntvätt, då kommunen vill framhäva positiva företeelser, 

lyfta bra och framgångsrika företag och profiler. 

 

Tidningen är lite hjärntvätt. Den vill framhäva att vi bor i en bra kommun och att 

vi har de här fina företagen och de här bra profilerna. 

– Respondent C 

 

Ur ett uses and gratificationsperspektiv går det se tendenser till att mottagarna är alltför 

medvetna om att tidningen vill framställa kommunen på ett positivt sätt. Att mottagarna är 

medvetna om detta kan förstås som en bidragande faktor till ännu ett dilemma hos 

avsändarna. Avsändarna måste inför varje nummer besluta kring hur innehållet framställs så 

att det upplevs som trovärdigt av mottagarna och inte förstärker en känsla av hjärntvätt och 

reklamtidning för kommunen. Att alla respondenter hittar något i tidningen som kan tilltala 
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dem kan tolkas som att Skellefteå-tidningen, likt tidningen som Anderberg och Karlsson 

(2011) undersökte, inte påverkas av de negativa aspekterna av att försöka nå en stor och bred 

målgrupp. Deltagarna i den intervjuade mottagargruppen uttryckte inte något om att de 

upplever innehållet som opersonligt eller otydligt.  

 

Skellefteå-tidningen skickas även ut till ungefär 9000 mottagare som inte är bosatta inom 

kommunens gränser. Dessa läsare måste själva göra det aktiva valet i att starta en 

prenumeration. Tre av respondenterna som deltog i fokusgrupperna var under en tid bosatt på 

annan ort i södra Sverige, varav två av dem utnyttjade möjligheten att prenumerera på 

tidningen. Varför man gjorde det aktiva valet att prenumerera på tidningen förklarade 

Respondent G var för att få uppdatering om Skellefteå och känna tillhörighet på grund av 

hemlängtan.  

 

Jag skickade efter tidningen specifikt för att hålla mig uppdaterad och för att få 

ett litet hum om vad som händer hemma. Jättetrevligt att få känna tillhörighet. 

Jag hade nog hemlängtan. 

– Respondent G 

 

Heide et al. (2012: 33) menar på att kommunikation idag ses kunna skapa, påverka och bevara 

relationer. Det går utifrån intervjuerna med avsändarna utläsa att det är därför denna 

prenumerationsmöjlighet finns. Avsändarna menar på att detta är ett sätt att hålla kontakten 

och skapa hemlängtan. Det i förlängningen hoppas avsändarna även ska kunna vara en 

bidragande faktor till att läsarna väljer att flytta till Skellefteå. Att få fler inflyttare ligger i 

linje med kommunens mål om ökad befolkningsmängd år 2030. En av de respondenterna som 

bott ett tag i södra Sverige påpekar däremot problematiken med prenumerationen. Hon 

ifrågasätter hur en läsare ska veta att denna prenumerationsmöjlighet finns. 

 

Jag bodde i södra Sverige ett tag, hur ska man komma på tanken att beställa efter 

denna tidning. 

– Respondent E 

 

Det faktum att det inte verkar vara en självklarhet att denna prenumerationsmöjlighet finns, 

gör det ännu mer betydelsefullt att det trots allt ändå är 9000 prenumeranter av tidningen som 

inte bor i Skellefteå.  
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Christensen et al. (2005: 13ff) förklarar att offentliga organisationer strävar efter andra typer 

av mål än privata organisationer. Ett av Skellefteå kommuns mål är att år 2030 ha vuxit och 

nått 80 000 invånare (Skellefteå 2030, 2016). Heide et al. (2012: 15) menar att 

kommunikation är avgörande för att medlemmar i en organisation ska få kunskap, förstå och 

bli delaktiga i de mål man strävar efter. Respondent D tänker att ett av kommunens syften 

med tidningen är just att visa upp vad Skellefteå kommun gör för att nå exempelvis målet med 

80 000 invånare.  

 

Jag tänker också att det jobbas mycket inom kommunen för att nå målet 80 000 

invånare [...] man strävar ju mot någonting, och jag tänker att gör man då en 

tidning så kanske det har lite grann med vad man vill visa upp vad man göra. 

– Respondent D 

 

Avsändarna nämner inte uttryckligen att syftet med tidningen är just detta men samtliga pratar 

ändå om att tidningen ska visa upp att det ska vara lätt att bo, leva och ha en karriär i 

Skellefteå. Eftersom att tidningen är ett sätt för kommunen att förmedla information till sina 

invånare kan Skellefteå-tidningen ses bidra till att ge alla medborgare en chans att få en 

förståelse för vilka mål som kommunen arbetar mot. Den kunskapen kan i förlängningen även 

göra medborgarna delaktiga i målen som kommunen strävar mot. Respondent B knyter an till 

detta resonemang och säger att bilden av Skellefteå som förmedlas i tidningen är just vad 

Skellefteå vill göra och vill sträva efter.  

 

Det känns som att den vill ge en bra bild av Skellefteå och en bild av vad 

Skellefteå vill vara, iallafall vad dem försöker sträva efter [...] på det sättet tycker 

jag att det är bra att man visar dit man ska. 

– Respondent B 

 

Andra i mottagargruppen nämner att de tror att kommunen i tidningen även vill visa på att 

bilden av Skellefteå har förändrats från en industri och bruksort, till en ort som numera också 

har mer kreativa och moderna näringar. Mottagarna nämner även att tidningen vill visa en 

bredd inom Skellefteå och visa på att kommunen är familjär.  
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Avsändarna i sin tur säger att man med tidningen vill visa på att kommunen är jämställd, att 

det finns en stor mångfald och att man vill visa upp en positiv bild av Skellefteå som speglar 

sanningen. En av avsändarna sammanfattar detta till att synen på Skellefteå som förmedlas i 

tidningen bland annat ska ta avstamp i platsvarumärkets kärnvärden så som öppenhet, 

livskraft och mångfald. Att man genom tidningen vill förmedla kärnvärden stämmer i hög 

grad överens med det Heide et al. (2012: 203ff) skriver om vikten av att kommunicera 

immateriella värden. Heide et al. nämner också att det är viktigt att organisationens 

medlemmar är införstådda i vad organisationen står för. Utifrån genomförda intervjuer med 

avsändarna går det sluta sig till att de är väl insatta i vad kommunen står för och att de är 

överens om vilka immateriella värden som bör förmedlas via Skellefteå-tidningen. Heide et 

al. (2012: 203ff) menar att det blivit allt viktigare för organisationer att visa vad de står för 

och vad som är unikt med dem. Utifrån intervjuerna med avsändarna är det tydligt att de i 

tidningen vill förmedla att Skellefteå kommun står för trovärdighet, mångfald, jämställdhet 

och stolthet. Avsändarna poängterar många gånger vikten av att tidningen förmedlar en 

sanning och verklighet för att vara trovärdig. Utifrån fokusgruppsintervjuerna med mottagarna 

går det se tendenser till att mottagarna upplever att avsändarna lyckats i att förmedla bland 

annat trovärdighet och mångfald. Respondent D är en av mottagarna som kommenterar detta, 

hon säger att mångfalden i tidningen syns på ett naturligt sätt.  

 

Innehållet känns inte forcerat, utan de har fått in mångfalden på ett naturligt sätt. 

– Respondent D 

 

Andra i mottagargruppen nämner även att avsändarna lyckats fånga in mångfalden på ett 

naturligt sätt genom att de exempelvis lyfter händelser och reportage även i ytterområden och 

inte bara fokuserar på att belysa centrala delar av staden. Dessutom representeras olika 

etniciteter och kön i situationer som kan upplevas både som stereotypiska men också som 

normbrytande. 

 

5.3 Tillfredsställelse 

I sina intervjuer fick avsändarna spekulera kring vem mottagarna av tidningen är och hur de 

tror att tidningen tas emot av dem. Avsändarna visar på lite oeniga svar kring detta. En av 

avsändarna poängterar att de 9000 prenumeranterna utanför kommunen visar på att det finns 

mottagare som vill läsa tidningen. En annan avsändare tror att många läser tidningen och att 
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mångfalden som finns i tidningen ska kunna fånga många läsares intresse. Däremot uttrycker 

en avsändare oron med risken att Skellefteå-tidningen klumpas ihop med övriga 

gratistidningar som finns i kommunen. Till skillnad från Skellefteå-tidningen så innehåller de 

andra gratistidningarna reklam, den intervjuade är därför orolig att detta bidrar till att 

medborgarna antar att Skellefteå-tidningen också är en ”reklamblaska” och därför inte läser i 

den så noga. Samtliga avsändare tror inte att Skellefteå-tidningen är något som mottagarna 

läser från pärm till pärm, utan att mottagarna läser det som verkar intressant för just den 

individen eller skummar igenom den när de har en stund över. 

 

Jag tror tyvärr att det är något som dimper ner i brevlådan som man möjligtvis 

tar med sig och läser på toan i brist på annat. 

– Avsändare 3 

 

Av deltagarna i fokusgrupperna är det en klar majoritet som läser tidningen i form av att 

skumma igenom den eller att man bara läser rubriker och ser på bilder. Är det något specifikt 

som verkar intressant läser de vidare i dessa delar. Samtliga respondenter är överens om att 

det är positivt att Skellefteå-tidningen är ett reklamfritt magasin, vilket är en sak som bidrar 

till tidningens kvalitét. Det ska däremot poängteras att mottagarna inte direkt kunde säga att 

tidningen är reklamfri, utan det uppmärksammades först när uppsatsförfattarna nämnde det. 

Det faktum att respondenterna tycker att det är bra att tidningen är reklamfri kan alltså varken 

styrka eller dementera ifall tidningen blandas ihop med Skellefteås andra reklambaserade 

gratistidningar. Av mottagarna upplevs tidningen som neutral och lätt att vila ögonen i. En del 

respondenter menar på att anledningen till varför man inte läser tidningen är att de istället 

väljer medier som bättre passar in i ens intressen, exempelvis tidningar eller tv-kanaler som 

visar sporthändelser. Strömbäck (2009: 73f) förklara att det växande medieutbudet har gjort 

detta möjligt, mottagarna kan välja och välja bort medier och mediegenrer utifrån intressen. 

Strömbäck poängterar därför att det är allt viktigare för avsändaren att förstår vilka behov och 

motiv som ligger bakom mottagarens medieanvändning. Det ska däremot betonas att eftersom 

att Skellefteå-tidningen har en bred målgrupp och vänder sig till alla invånare inom 

kommunen plus de 9000 externa prenumeranterna, måste avsändarna tänka på att försöka få 

med flertalet olika intressen så att tidningen fyller ut en bredd. Mottagarna visar på en 

medvetenhet om detta då en av respondenterna resonerar i att hon skulle läsa tidningen 

noggrannare om det stod mer saker som berör hennes intresseområden, men menar på att det 

inte betyder att andra inte finner tidningen intressant.  
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Man väljer att läsa det som är i ens intresseområde, så skulle det finnas mer av 

mina intressen skulle jag läsa det. Men det säger ju inte att någon annan finner 

det intressant. 

– Respondent G  

 

Alla respondenter samtycker i detta och ses därför ha olika behov till varför de läser 

tidningen. Det här kan vara ett dilemma för avsändarna för tidningen då de ska nå ut till en 

bred målgrupp och försöka svara mot att alla ska kunna uppfylla ett behov med hjälp av 

tidningen. Det kan innebära att de i tidningen måste visa på en bredd i sitt utbud. Det kan 

upplevas lättare för exempelvis en inredningstidning att tilltala sina läsare, då det går sluta sig 

till att det är just inredning som dessa läsare vill läsa om. Läsare av Skellefteå-tidningen kan 

inte anses ha något sådant gemensamt ämne att samlas kring och vilja läsa om på grund av att 

tidningen inte är specificerad inom ett visst område, utöver det faktum att tidningen handlar 

om Skellefteå. 

 

Katz et al. (1973: 517) menar att samma medium och medieinnehåll kan uppfylla olika behov 

hos olika mottagare. Utifrån genomförda fokusgruppsintervjuer går det i den här studien att se 

att mottagarna läser Skellefteå-tidningen för att uppfylla såväl kognitiva behov, 

förströelsebehov som identitetsbehov. En av respondenterna läser tidningen utifrån sin 

arbetsroll och letar efter information som belyser hur väl man lyckats bevaka mångfald, jämn 

balans mellan kön och etnicitet samt frågor som berör funktionsnedsättning. Den 

respondenten kan alltså ses läsa tidningen för att uppfylla kognitiva behov som, enligt 

Strömbäck (2009: 73), handlar om att få information för att orientera sig och förstå sin 

omgivning. En annan respondent läser tidningen för att uppfylla ett förströelse behov som, 

enligt Strömbäck (Ibid), handlar om att få ta del av underhållning och fördriva tiden. Samtliga 

respondenter som läser tidningen gör det även utifrån ett identitetsbehov där Strömbäck (Ibid) 

menar på att man vill känna samhörighet och behov att relatera till sin sociala omgivning. 

Respondenternas identitetsbehov var något som visades uppfyllda av de respondenter som 

läste tidningen när de bodde på annan ort, just för att få känna tillhörighet och samhörighet 

med Skellefteå. Identitetsbehovet kan även ses uppfyllas bland annat när de i tidningen läser 

om personer som de känner eller på något sätt har en relation till. Behovet och glädjen i att 

läsa om personer man känner igen kan tydligt illustreras när några deltagare bläddrar igenom 

tidningen och upptäcker att det är reportage med profiler de känner igen.   
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Titta, här är ju hon. 

– Respondent H 

 

 

Det är roligt att läsa om någon man känner igen, det är ju alltid med någon profil 

från kommunen och det är ju roligt att läsa om. 

– Respondent C  

 

Det går utifrån fokusgruppsintervjuerna med mottagarna förstå det som att tidningen har 

potential till att uppfylla alla de tre viktigaste behoven för en människas medieanvändning. 

Information som kan fylla behoven finns i tidningen, men det går att se en tendens till att 

mottagarna inte är medvetna om detta i förväg, utan upptäcker det först när tidningen väl är 

öppen och bläddras igenom.  

 

Johansson (2003) visade i sin studie att personers bakgrund och erfarenheter påverkar hur ett 

budskap tolkas av olika mottagare. Katz et al. (1973: 510) menar att man inom uses and 

gratificationsforskningen ser publiken som aktiv i sitt val av mediekanal och medieinnehåll. 

Ruggiero (2000: 8) menar på att olika individer visar sig vara olika mycket aktiv i sina 

medieval beroende på olika omständigheter, bland annat påverkar individens inkomst, 

stressnivå och arbetssituation mängden av aktivitet. Av de deltagande respondenterna i 

fokusgruppsintervjuerna går det se att de läsare som hade mest åsikter och uttryckte att de 

upplevde mest nytta med tidningen är över 35 år, har en hög utbildningsnivå och har ett 

stadigt arbete där det är viktigt att hänga med i samhällets utveckling. Uppsatsförfattarna ser 

en tydlig koppling till Levy och Windahls (1984: 56, 70) resonemang om att mottagarnas 

aktivitet och vilja att söka upp mediet och dess medieinnehåll igen ökar ifall mottagaren 

upplever en personlig eller samhällelig nytta av informationen de tagit emot. Aktiviteten ökar 

också ifall mottagaren efter att ha tagit del av innehållet aktivt diskuterar, reflekterar eller på 

annat sätt låter innehållet påverka tankemönster eller sociala beteenden. Utifrån 

fokusgruppsintervjuerna går det utläsa tendenser till att de mottagare som i sitt privata liv eller 

i sitt arbetsliv är engagerade och intresserade av samhället och dess utveckling samt funktion, 

upplever att de har en större nytta av att läsa Skellefteå-tidningen. De respondenter som inte 

läste tidningen i någon hög grad uttryckte inte heller något intresse av samhället i samma 

utsträckning. Därför finns det anledning att tolka detta som att vem som är avsändaren 
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påverkar hur produkten tas emot av mottagarna. Skellefteå kommun som organisation är en 

väsentlig del av det samhälle som kommunens invånare bor i. De mottagare som finner att 

Skellefteå-tidningen ger en personlig eller samhällelig nytta, och där den information som 

mottagaren läser, kan bidra till exempelvis diskussioner med familj eller arbetskollegor kan 

därför ses ha större anledning till att läsa tidningen. De mottagare som hellre diskuterar sport 

eller inredning kan ha svårare att se nyttan med tidningen då den inte på samma självklara sätt 

uppfyller ett behov hos dem.  

 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna påpekar vikten av att tidningen förmedlas i tryckt form 

och att den delas ut till medborgarna i deras brevlådor. Både de aktiva och de mindre aktiva 

läsarna av tidningen framhäver att de annars inte skulle vara motiverade nog för att själva 

söka upp och läsa tidningen. Detta stämmer väl överens med det Strömbäck (2009: 73f) säger 

om att det stora medieutbudet gjort det möjligt för konsumenter att själva välja medium och 

medieinnehåll. Han påpekar att de flesta konsumenter inte kan ses ha motivation för att söka 

upp den information de behöver eller vill ha.  

 

När en avsändare spekulerar i framtiden uttrycker hen en önskan om att bredda materialet från 

tidningen för att börja använda det i fler kanaler än bara i den tryckta produkten.  

 

Jag önskar att vi kunde använda innehållet till mer än bara den bundna 

trycksaken. Men som det är nu är vi låsta av avtal att bara använda fotografierna 

i själva tidningen. Jag önskar att vi skulle kunna använda materialet även i andra 

kanaler och digitalt. 

– Avsändare 2 

 

Eftersom att mottagarna tydligt uttalat värdet i att tidningen blir tryckt och distribueras som 

den i nuläget görs så framhävs här betydelsen i att avsändarna fortsätter producera en tryckt 

version av tidningen och att distributionen fortsätter på samma sätt som tidigare. 

 

Under intervjuerna med avsändarna visade det sig att tidningen går ut till alla invånare i 

kommunen, men man har ändå en primär målgrupp som man specifikt vill satsa på. Det går 

att utläsa att det är samma målgrupp som kommunen har i stort inför målet Skellefteå 2030. 

Den primära målgruppen är 30-40 åringar, med eller utan barn. En av avsändarna förklarar att 

man vill nå dem som vill slå sig till ro, att man genom tidningen vill visa på att Skellefteå är 
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en trygg plats att bo och leva på. Respondenterna i mottagargruppen svarar på detta och 

upplever att tidningen är utformad för att rikta sig till alla. En respondent uttrycker att 

tidningen innehåller blandat material och att den känns välkomnande när man läser i den.   

 

Man vill nå dem som vill slå sig till ro och genom tidningen visa att Skellefteå är 

tryggt, att det finns bra skolor och att få dem att tänka att man vill bo här. 

– Avsändare 1 

 

Den känns välkomnande, det är ganska blandat vad som står i den. 

– Respondent A 

 

Mottagarna nämner även att tidningen tar upp olika händelser, intressen och att det handlar 

om olika personer runt om i kommunen vilket upplevs visa på en bredd. De anser också att 

tidningen är bra anpassad för personer med dyslexi, andra funktionshinder eller för personer 

där svenska inte är modersmål då tidningen innehåller sidor med lättläst text i slutet. 

Respondenterna i en av fokusgrupperna påpekar att de lagt märke till att Skellefteå-tidningen 

ändrat i sin profil för något år sen, att det numera blivit tydligare att tidningen fokuserar på 

samma primära målgrupp som kommunen satsar på i stort inför sitt mål år 2030.  

 

Forskare inom uses and gratifications framhäver, enligt Strömbäck (2009: 25), att 

kommunikation i hög grad handlar om människors behov samt hur hon förstår och tolkar de 

budskap hon möter i vardagen. Strömbäck (2009: 73f) menar också på att det är viktigt att 

förstå människans behov och motivation för att på så sätt förstå deras medieanvändning. 

Eftersom att mottagarna i fokusgruppen tydligt förstår vilken målgrupp kommunen lagt extra 

fokus på, finns det skäl att anse att avsändarna förstår vilken information som bör förmedlas 

via tidningen för att den primära målgruppen ska finna ett behov av att läsa den. Falkheimer 

och Heide (2007: 29ff) nämner att mottagare dagligen möter flera olika budskap i form av 

exempelvis reklam och kampanjer. De menar vidare på att organisationer och anda företag 

ofta upprepar kampanjer och budskap för att säkerställa att budskapet verkligen når 

mottagarna. Det går sluta sig till att Skellefteå-tidningen är en betydelsefull del av Skellefteå 

kommuns upprepade kampanjarbeten då de flesta av respondenterna i mottagargruppen 

understryker att det räcker med att se på tidningen för att förstå att det är en produkt utgiven 

av Skellefteå kommun. Respondent D förklarar att bland annat typsnittet och färgerna som 

används i tidningen bidrar till igenkänningsfaktorn. 
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Tidningen följer samma struktur och manér som annat kommunalt material, de 

har skapat igenkänning genom stilen, typsnitten, “bollen” i platsvarumärket och 

de återkommande färgerna. 

– Respondent D 

 

Deltagarna i fokusgrupperna uttrycker att det är positivt att tidningen har en hög 

igenkänningsfaktor och att det gör det enkelt att se att tidningen är en produkt utgiven av 

kommunen. Utifrån fokusgruppsintervjuerna med mottagarna går det även förstå att den 

frekvens som tidningen utkommer med bidrar till att skapa en igenkänningsfaktor. Tidningen 

har inte hunnit glömmas bort helt mellan gångerna, samtidigt går det förstå att en mer intensiv 

distribution skulle kunna leda till att tidningen tar allt för stor tid i anspråk då den i så fall 

måste läsas oftare. Risken finns i så fall att tidningen skulle inkräkta på andra behov som 

mottagarna har och att tidningen därför skulle kunna prioriteras bort. 

 

Hedie et al. (2012: 33) menar att kommunikation bidrar till att skapa människans socialt 

konstruerade verklighet och gemensamma kulturer och mål. Eftersom att Skellefteå-tidningen 

gång på gång påminner mottagarna om det budskap som kommunen vill förmedla och de mål 

som kommunen strävar mot, finns skäl för att se tidningen som en bidragande faktor till hur 

kommunens invånare ser på sin kommun och vilken kultur som råder där. Några respondenter 

i mottagargruppen påtalar risken i att kommunen fokuserar allt för mycket på den primära 

målgruppen och därav riskerar att exkludera äldre medborgare.  

 

Skellefteå är allas stad. Vi får absolut inte glömma att de som funnits här också 

har gjort staden till vad den är i dag. Man kan inte utesluta de äldre och tänka att 

de gjort sitt, det känns inte bra. 

– Respondent A 

 

Det går genom uttalandet av Respondent A utläsa att mottagarna har en viss medvetenhet om 

att tidningen (och även övrig kommunikation från kommunen) bidrar till medborgarnas 

socialt konstruerade verklighet. Dessa tankar kan därför vara relevanta att föra fram till 

avsändarna eftersom att de uttryckt vikten av att alla invånare ska vara välkomna och ingen 

ska känna sig exkluderad. 
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6. Slutdiskussion 

I den här studien har det med stöd i teorier om organisationskommunikation, både ur ett 

internt och ett externt kommunikationsperspektiv, undersökts hur Skellefteå kommuns 

berörda interna avdelningar samarbetar för att framställa Skellefteå-tidningen och hur de 

genom den vill förmedla ett gemensamt budskap till mottagarna. Ur ett uses and 

gratificationsperspektiv har även mottagarnas syn på tidningen undersökts. I följande stycken 

presenteras de slutsatser som uppsatsförfattarna gjort med stöd ur det empiriska materialet och 

de genomförda analyserna.  

 

Avsändarna har som avsikt att i Skellefteå-tidningen förmedla budskap som knyter an till att 

Skellefteå kommun är en bra plats att leva och bo på. Detta görs genom att skriva reportage 

och artiklar som handlar om att skapa framtidstro, lyfta goda exempel och förmedla kunskap 

om kommunen och dess företeelser. Syftet med tidningen är alltså att bygga stolthet, skapa 

samhörighet och få alla medborgare att känna sig välkomna och vara en likvärdig del av 

kommunen. Det är tydligt att alla avsändare har samma bild i vad det är för budskap som 

förmedlas i tidningen, men det råder delade meningar mellan avdelningarna i hur man vill att 

budskapen ska förmedlas. Den största skillnaden går att härleda till de olika synsätten på 

kommunikation som finns inom organisationen. En avdelning vill att fokus i tidningen ska 

ligga på Skellefteå som plats och en av de andra vill att fokus ska ligga på Skellefteå kommun 

som verksamhet. Detta beror på att de olika avdelningarna i grunden har olika kulturer och 

därför jobbar med kommunikation och information på olika sätt. Eftersom att båda dessa 

avdelningar och kulturer finns representerade i redaktionsrådet för tidningen är det här 

relevant att betona vikten av att man enas om vilket fokus tidningen ska ha, då detta kan ses 

som en grundförutsättning för att tidningen ska kunna förmedla ett så konsekvent budskap 

som möjligt till medborgarna.  

 

Utifrån genomförda fokusgruppsintervjuer med mottagarna går det se att det var enkelt, både 

för de aktiva läsarna, de mindre aktiva läsarna samt även för de som aldrig öppnat tidningen 

tidigare att förstå vad avsändarna ville förmedla för budskap. Mottagarna upplever tidningen 

som ett bra, reklamfritt magasin som det är lätt att vila ögonen i och där det finns något att 

läsa för alla. Mottagarna uppfattade samma budskap som avsändarna har i avsikt att förmedla, 

men nämner också att tidningen finns för att skapa en kontakt med invånarna och få dem att 

känna att kommunen bryr sig. Eftersom att mottagarna uppfattar samma budskap som 
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avsändarna vill förmedla med tidningen så går det konstatera de negativa aspekterna med att 

försöka nå en bred målgrupp inte påverkar tidningen nämnvärt. Trots att tidningen når ut till 

samtliga medborgare inom kommunen upplever mottagarna ändå inte budskapet som 

opersonligt och otydligt, utan alla av de respondenter vi intervjuat kan hitta något i tidningen 

som tilltalar dem. Tidningen kan ses uppfylla olika behov hos olika mottagare och därför 

varierar anledningen till varför man läser tidningen eller väljer att inte läsa den. De mest 

aktiva läsarna i den intervjuade mottagargruppen läser tidningen för att de är intresserade av 

samhället och ser vikten av att läsa om och delta i samhällsfrågor. Detta intresse är något som 

inte uttryckts på samma sätt av de mottagare som inte har för vana att läsa tidningen. Eftersom 

att tidningen kan ses tilltala flera olika mottagare på olika sätt går det sluta sig till att 

tidningen har en funktion att fylla. Samtliga av de intervjuade mottagarna förstod efter att ha 

tittat igenom tidningen vad den skulle förmedla, därför går det sluta sig till att tidningens 

utmaning ligger i att få mottagarna att öppna tidningen och börja läsa.  

 

Mottagargruppen är överens om att tidningen är en tydlig kommunal produkt. Flera av dem 

konstaterar att detta blivit allt mer tydligt efter att tidningen bytte struktur för något år sedan. 

Nu finns flera igenkänningsfaktorer som går igen från annat kommunalt material, bland annat 

används samma färgsättning, typsnitt och “bollen” från platsvarumärket. Mottagargruppen är 

positiv till den här förändringen och betonar att tidningen nu blivit mer attraktiv och läsvänlig. 

Det går därför sluta sig till att det faktum att tidningen liknar annat kommunalt material 

stärker igenkänningsfaktorn och påminner invånarna om kommunens kampanjer och arbeten 

inför olika mål. Skellefteå-tidningen kan därför ses som betydelsefull i kommunens olika 

målarbeten och att den kan bidra till att stärka kommunens immateriella värden som de 

arbetar utifrån. Avsändarna förklarar att tidningen bland annat tar avstamp i begrepp så som 

trovärdighet, öppenhet, livskraft samt mångfald. Mottagarnas upplevelse stämmer väl överens 

med detta, då de menar på att tidningen förmedlar samhörighet, jämställdhet och mångfald på 

ett sätt som känns naturligt. Ett dilemma som går se här är att avsändarna vill förmedla att 

Skellefteå kommun är en bra plats att bo på och de vill visa på positiva saker som händer i 

kommunen, men det är också viktigt för dem att tidningen upplevs som trovärdig av sina 

läsare och att den speglar en sanningsenlig bild av kommunen. Detta är något som avsändarna 

måste förhålla sig till i varje nytt nummer av tidningen och det går se tendenser till att detta 

ibland kan upplevas som en svår balansgång.  
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Efter avslutade fokusgruppsintervjuer med samtliga ur mottagargruppen konstaterades det att 

när de väl börjat bläddra i tidningen så upplevde de tidningen som en bra produkt. De som 

tidigare inte var aktiva läsare av tidningen uttryckte att de hädanefter skulle börja läsa 

tidningen när den kommer. Det finns därför anledning att betona vikten av att tidningen måste 

uppmärksammas för att få mottagarna att faktiskt öppna tidningen och börja läsa den. Detta 

kan genomföras på många olika sätt. En möjlighet är att publicera delar av materialet på 

exempelvis sociala medier men ändå fortsätta att konsekvent skicka ut tidningen till Skellefteå 

kommuns hushåll samt de externa prenumeranterna. Genom att skapa uppmärksamhet kring 

tidningen kan avsändarna även visa på de positiva sakerna med tidningen som skiljer den från 

andra gratistidningar i kommunen. På så vis kan kommunen alltså försöka minska risken att 

tidningen mentalt klumpas ihop med andra tidningar och att den uppfattas som ännu en 

“reklamblaska”. Genom att skapa uppmärksamhet kring tidningen på andra kanaler kan 

kommunen även hjälpa utflugna Skellefteåbor och potentiella inflyttare att känna samhörighet 

till Skellefteå genom att visa på och få dem att använda den prenumerationsmöjlighet som 

finns för tidningen.  

 

Tidningen anses följa de syfte och tänkta budskap som tidningen ämnar till, då mottagarna har 

likvärdiga upplevelser med vad avsändarna vill förmedla. En intressant aspekt hade varit att 

se på hur resultatet hade blivit i fall det hade varit med deltagare i fokusgrupperna som 

representerar en äldre målgrupp, det vill säga några som inte ingår i den tänkta primära 

målgruppen för tidningen.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie om Skellefteå-tidningen var av kvalitativ karaktär för att få en djupare förståelse 

av såväl avsändarperspektivet som mottagarperspektivet. De fokusgruppsintervjuer som 

genomfördes med mottagarna kan därför inte ses kunna representera hela Skellefteå kommuns 

befolkning. För att få en bredare och mer representativ statistik på hur mottagarna upplever 

tidningen och för att få kunskap om ifall tidningen faktiskt läses, är därför förslag till fortsatt 

forskning att genomföra en kvantitativ enkätundersökning om Skellefteå-tidningen och dess 

mottagare. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide - kvalitativa personintervjuer med avsändarna 

 

-Vad tror du att kommunen har för syfte med att ge ut Skellefteå-tidnignen? 

    -Tycker du att din enhets syfte med tidningen är samma?  

(Tema syfte) 

 

-Vad upplever du att huvudbudskapet i tidningen är? 

(Tema budskap) 

 

-Kan du berätta om hur tidningsprocessen ser ut.  

(Tema framtagandet) 

 

-Hur tycker du att kommunikationen mellan alla aktörer i framtagandet av tidningen fungerar? 

(Tema framtagandet) 

 

-Skulle du vilja göra någon förändring i tidningens upplägg? Och vid framtagandet av 

tidningen? 

(Tema framtagandet) 

 

-Vilken syn på Skellefteå tycker du att tidningen förmedlar?  

(Tema budskap) 

 

-Hur kritisk upplever du att tidningen kan/får vara mot företeelser i kommunen. 

(Tema budskap) 

 

-Hur tror du tidningen tas emot av läsarna? Och vilka tror du läser den?  

(Tema tillfredställelse) 

 

-Något annat som du vill tillägga eller fråga om? 
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8.2 Intervjuguide - fokusgruppsintervjuer med mottagarna 

 

Tema tillfredställelse  

-Läser ni tidningen? 

 

-Vem tror ni att tidningen riktar sig? (målgrupp) - åldersgrupp / bostadsområde 

Centrum/kommun 

 

-Vad läser du i tidningen? -Vad är det viktigaste i tidningen att läsa? 

 

-Upplever ni att ni saknar något i tidningen? - Vad vill ni läsa om i tidningen? 

 

Tema syfte och budskap 

-Vad ger tidningen för bild av Skellefteå som kommun? 

 

-Vad upplever ni att huvudbudskapet i tidningen är? 

 

-Hur upplever ni innehållet i tidningen? 

 

-Vad tror ni att avsändarna har för syftet med att ge ut den här tidningen? 

 

Övrigt 

-Något annat som ni vill tillägga? 


