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Sammanfattning 

Kultur Skånes kommunikation med sina målgrupper  
– Hur kan den förbättras?  

Denna examensrapport redogör för en analys baserad på kvalitativa undersökningar av 
Kultur Skånes externa målgrupper. 

Syftet med rapporten är att förbättra och effektivisera Kultur Skånes kommunikation med sina 
externa målgrupper. Med externa menas här målgrupper så som kommuner och institutioner, 
d.v.s. inte allmänheten. Som ett led i processen har en målgruppsanalys gjorts, där resultatet 
blev en ny målgruppsuppdelning, som presenteras i en matris. Med hjälp av en 
målhierarkimodell och kvalitativa undersökningar i form av enkätutskick och djupintervjuer 
med målgrupperna, har resultat kunnat presenteras. Kultur Skånes kanal hemsidan är i fokus i 
undersökningarna, då den ansågs ha stor potential.  

Den strategi som ansågs lämplig för Kultur Skåne, med bakgrund av analys och slutsatser, är att 
Kultur Skåne bör utveckla hemsidan. Framförallt behöver Kultur Skånes strategi och 
verksamhet kommuniceras ut tydligare på hemsidan. Den behöver också göras mer 
användarvänlig och tilltalande, för att målgrupperna ska använda den frekvent.  

För att få målgrupperna att besöka och använda hemsidan, är förslaget att låta tre medier 
förstärka och lansera varandra. Dessa är hemsidan, ett nyhetsbrev och Kultur Skånes egen 
tidning Och!  Tillsammans skapar dessa medier synergieffekter och förutsättningar för 
effektivare kommunikation med målgrupperna. 

Nyckelord: Kommunikation, Kultur Skåne, målgrupper, hemsida 

Abstract 

The Communication of Kultur Skåne -How can the communication 
become more efficient with the target groups? 

This thesis presents an analysis, based on a study of qualitative researches of the external 
target groups of Kultur Skåne. 

After analyses of the results and the target groups, it was clear that Kultur Skåne should 
develop the website. The advice is to make a clearer understanding of the strategy and the work 
of Kultur Skåne and communicate this to the target groups. The website should also be more 
user friendly. This to make the target groups use the website more frequently.  

The strategy is to let three media channels launch each other. These are the website, a 
newsletter and Kultur Skåne’s magazine Och! Thus there will be a synergy effect. 

Keywords: Communication, Kultur Skåne, Target groups, website 
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Förord 

Arbetet med examensrapporten, som pågått under våren 2008, har varit mycket lärorikt. 
Framförallt vill jag här passa på att rikta ett stort tack till min handledare Lars Palm och till 
kommunikationsenheten på Kultur Skåne; Bertil, Eva, Jadwiga och Cecilia. Tack alla för stort 
engagemang och goda råd! 

Magdalena Eriksson 



5

Innehållsförteckning: 

1. Inledning .......................................................................................................................6 
1.1 Rapportens disposition..................................................................................................6 
1.2  Syfte ............................................................................................................................6 
1.3 Frågeställning ...............................................................................................................7 
1.4 Metod ...........................................................................................................................7 
2. Bakgrund.......................................................................................................................8 
2.1 Kulturnämnden .............................................................................................................8
2.2 Kultur Skåne.................................................................................................................8 
2.3 Kultur Skånes organisationsschema ............................................................................10 
2.4 Relation till andra institutioner och nätverk .................................................................10 
2.5 Målgrupper och intressenter ........................................................................................11
3. Teoretisk bakgrund ....................................................................................................13 
3.1 Målhierarkimodellen...................................................................................................13 
3.2 Målgruppsanalys.........................................................................................................15
3.3 Profil och image..........................................................................................................16
3.4 Varumärke, relationer och kommunikation..................................................................17 
3.5 Symmetrisk och asymmetrisk kommunikation ............................................................17 
4. Kultur Skånes kommunikation ..................................................................................19 
4.1 Kultur Skånes mål och visioner...................................................................................19 
4.2 Kultur Skånes riktlinjer för kommunikation ................................................................19 
4.3 Kultur Skånes profil ....................................................................................................20 
4.4 Kultur Skånes image ...................................................................................................21 
4.5 Kultur Skånes kommunikationskanaler .......................................................................27 
4.6 Målgruppernas användning av kommunikationskanalerna...........................................31
5. Resultat........................................................................................................................32 
5.1 Undersökningar...........................................................................................................32
5.2 Enkätundersökning .....................................................................................................32 
5.3 Djupintervjuer.............................................................................................................35
6. Analys..........................................................................................................................38 
6.1 Målgrupper .................................................................................................................38
6.2 Kultur Skånes externa målgrupper ..............................................................................39
6.3 Målhierarkitrappor för kulturproducenter och kommuner ............................................42
7. Slutsatser .....................................................................................................................44 
8. Strategi ........................................................................................................................45 
8.1 Budskapsstrategi .........................................................................................................45
8.2 Medievalsstrategi ........................................................................................................45
9. Förslag på åtgärder.....................................................................................................47 
9.1 Skiss och förslag till Kultur Skånes nya hemsida.........................................................47 



6

1. Inledning 
Kultur är ett område som till största del utövas inom den offentliga sektorn. Antingen i 
offentlig regi, eller på något sätt finansierat av offentliga medel. Jag tyckte det skulle vara 
intressant att utforska hur kommunikationen fungerar i den här världen. Dels då det råder 
speciella förutsättningar inom den offentliga sektorn och dels då jag själv är intresserad av 
kultur. Jag tog därför kontakt med Kultur Skåne, som visade sig vara mitt uppe i en process där 
de ser över sitt kommunikationsbehov. Framför allt då den externa kommunikationen. Det 
passade bra ihop med mina tankar om vad jag ville göra. Mitt arbete kommer därför att handla 
om Kultur Skånes externa kommunikation. Jag kommer att göra en kommunikationsanalys, en 
kommunikationsstrategi och ge förslag på åtgärder. 

Kommunikationen inom den offentliga sektorn har inte varit lika prioriterad som för den 
privata sektorn. Detta av förklarliga skäl, då man inte haft samma sälj- och vinstintresse som 
den privata sektorn, eftersom verksamheten bedrivs av skattefinansierade medel. Kanske har 
man därför hamnat lite på efterkälken, när det gäller kommunikationen och först på senare år 
har man fått upp ögonen för detta. Däremot inte sagt att behovet inte finns. God 
kommunikation ger effektivare och mer välfungerande verksamheter och oftast slutprodukter 
eller tjänster med högre kvalité. Därför borde det ligga i allas intresse, då vi alla som 
skattebetalare är medfinansiärer till den offentliga sektorn, att kommunikationen är 
välfungerande. 

Den offentliga sektorn är stor i Sverige. Det finns flera sätt att mäta den offentliga sektorn, där 
ett av dem är antal anställda. För att ge en uppfattning av dess storlek, kan exempelvis nämnas 
att 36 procent var sysselsatta inom den offentliga sektorn år 2005 1. Således är det ett stort antal 
människor som både arbetar inom och utgör den offentliga sektorn. Mitt arbete bör därför 
vara relevant och applicerbart, inte bara för Kultur Skåne, utan även på andra områden inom 
offentlig verksamhet med liknande problematik. Förhoppningsvis är arbetet även 
generaliserbart och användbart inom andra områden. 

1.1 Rapportens disposition 
I arbetet kommer jag att gå igenom följande steg: kommunikationsanalys, kommunikations-
strategi och förslag på åtgärder. En bakgrund av Kultur Skåne, verksamheten och 
kommunikationen kommer att ges, för att ge en utgångspunkt och förståelse för 
problemställningen. I det inledande skedet går jag in med ett brett angreppssätt och kommer 
under arbetets gång använda trattmodellen, för att sedan fokusera på ett mer specifikt område.  

Jag avgränsar mig till att behandla Kultur Skånes kommunikation med sina primära externa 
målgrupper. Notera att allmänheten som grupp inte kommer att behandlas i detta arbete, då de 
inte är en av Kultur Skånes målgrupper. 

1.2  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att förbättra och effektivisera Kultur Skånes kommunikation med 
sina externa målgrupper. Med externa menas här målgrupper så som kommuner och 
institutioner, d.v.s. de parter som Kultur Skåne arbetar gentemot. 

                                               
1 Andel sysselsatta i jämförelse med total sysselsättning, år 2005. www.scb.se 06.05.08 
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1.3 Frågeställning  
De frågeställningar som jag utgår ifrån är följande: 

• Hur ser Kultur Skånes målgrupper ut? 
• Hur ser Kultur Skånes kommunikationsstruktur ut? 
• Hur kan Kultur Skåne, med utvalda exempel, förbättra kommunikationen med sina 

externa målgrupper? 

1.4 Metod 
I arbetet utgår jag ifrån befintliga underlag och utredningar från Kultur Skåne. Som ett 
komplement härtill gör jag egna undersökningar, som består dels av en brevenkät, dels av 
djupintervjuer. Båda dessa är kvalitativa undersökningar. Brevenkäten skickas till målgrupperna 
och består av öppna frågor av kortare karaktär. Djupintervjuerna görs med några personer ur 
målgrupperna. Intervjuerna är semistrukturerade och består av mer djupgående frågor, med 
möjlighet att utveckla sitt resonemang. Det kvalitativa angreppssättet valdes, då det antogs ge 
mer användbara resultat för syftet och en djupare förståelse, än kvantitativa undersökningar. 
Dessutom utgjordes befintligt material till stor del av kvantitativa undersökningar, varför det 
var lämpligt att komplettera med kvalitativa. 

De undersökningar jag använder mig av som Kultur Skåne låtit göra, är: Kultur Skåne som 
regional förvaltning (imageundersökning) (2007), Tidningen Och! Läsvärdesundersökning 
(2007), Kartläggning av barn- och ungdomskulturen i Skåne (2007). Framför allt använder jag 
mig av imageundersökningen. Denna undersökning gjordes av en utomstående konsultfirma, 
på uppdrag av Kultur Skåne. I undersökningen deltog 119 personer efter bortfall, d.v.s. totalt 
har 119 svar databearbetats, vilket ger en faktisk svarsprocent på 59 %. De som deltog i 
undersökningen ingår alla i Kultur Skånes målgrupper. Respondenterna bestod av personer 
som arbetar inom kommunal förvaltning, kulturorganisationer och den fria kultursektorn. De 
var chefer, kulturpedagoger, fria aktörer m.m.     
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2. Bakgrund 
Kultur Skåne är kulturförvaltningen inom Region Skåne 2. Region Skåne är en 
försöksverksamhet och för kulturområdet innebär detta att Regionens kulturnämnd fördelar 
statliga kulturmedel, den så kallade ”Kulturpåsen”. Regionen är den enda i Sverige som har 
detta uppdrag. Kultur Skånes uppdrag är att "främja, utveckla och göra kulturen tillgänglig för 
Skånes medborgare". Kultur Skåne ska stödja och stärka utvecklingen av kulturlivet i 
Skåne. Detta görs dels genom bidrag till kulturinstitutioner, kulturorganisationer och det fria 
kulturlivet, dels genom att initiera, driva och samverka i utvecklingsprojekt inom 
kulturområdet. 

Kultur Skåne fungerar som kompetenscentrum för kulturfrågor. Inom förvaltningen finns 
rådgivare, kunskapsförmedlare, nätverksbyggare som verkar aktivt inom kulturområdet i Skåne 
och övriga Öresundsregionen. Förvaltningen arbetar inom områdena teater, dans, musik, film, 
konst, museer, kulturarv, arkiv, litteratur, bibliotek, folkbildning och kulturpedagogik. Kultur 
Skåne har ett strategiskt utvecklingsuppdrag, vilket innebär samarbete med andra aktörer inom 
kultursektorn. Kultur Skåne har totalt cirka 50 medarbetare, varav drygt 20 personer arbetar på 
kansliet i Landskrona.3

För att åskådliggöra hur Kultur Skåne fungerar, kan en parallell dras till näringslivet. Kultur 
Skåne kan sägas arbeta med ”business to business”, då de i första hand vänder sig till andra 
leverantörer inom branschen, t.ex. olika kulturinstitutioner, och i andra hand till medborgarna. 
De arbetar givetvis för medborgarna, men det sker på ett indirekt sätt, då de gör det genom 
andra instanser, som t.ex. museer. Dessa olika institutioner, är i sin tur de som levererar varan 
eller tjänsten direkt till medborgaren. 

2.1 Kulturnämnden 
Region Skånes politiska ledning är genom kulturnämnden Kultur Skånes uppdragsgivare. 
Kulturnämnden har formulerat ett kulturpolitiskt program, satt upp mål och strategier för 
Kultur Skånes verksamhet. Nämnden beslutar om Kultur Skånes budget och fördelar bidrag 
till kulturlivet i Skåne samt dessutom statliga bidrag till de regionala kulturinstitutionerna. 
Fördelningen sammanställs i kulturnämndens årliga budget. Kulturnämnden har år 2008 en 
budget på 380 Mkr. Den består av både regionala och statliga medel. Kulturrådet förmedlar 
de statliga medlen, vilka följs av regleringsbrev med direktiv om vilka institutioner som ska 
erhålla statliga kulturmedel. Därutöver stödjer, initierar och samverkar nämnden i 
utvecklingsprojekt inom kulturområdet. 4

2.2 Kultur Skåne  
Kultur Skåne initierar, driver och samverkar i frågor där kulturen kan bidra till utvecklingen av 
regionen. Kultur Skånes förvaltningsledning består av en kulturchef och biträdande kulturchef. 
Verksamheten består av följande delar: 

                                               
2 Region Skåne motsvarar landstinget i Skåne län. Regionen ansvarar främst för hälso- och sjukvård, men 
även för den regionala utvecklingen. Exempel på det sistnämnda, är allmänna kommunikationsmedel och 
kulturell verksamhet. Detta p.g.a. ett utökat ansvar jämfört med andra landsting, under en försöksperiod på 
uppdrag av staten, under perioden 1999-2010, därav benämningen Region Skåne. Antalet anställda inom 
Region Skåne är 33 000 personer. www.skane.se och Kultur Skåne. 
3 www.skane.se/kultur maj 2008 
4 www.skane.se/kultur maj 2008 
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Staben 
Kultur Skånes stab består av enheterna ekonomi/ personal, administration, kommunikation 
samt utredning och analys. Kultur Skånes kommunikationsenhet består av fyra personer, som 
dels arbetar med strategiska frågor och dels som stöd när det gäller kommunikationsfrågor, 
samtidigt som de tar hand om kommunikationsstrukturen, d.v.s. de kanaler som Kultur Skåne 
har till sitt förfogande. Kommunikationsenhetens uppgift är att leda profilarbetet, utgöra ett 
kommunikativt stöd och ansvara för kommunikationsstrukturen. 

Regionbibliotek Skåne 
Regionbibliotek Skåne är en utvecklingsenhet inom biblioteksområdet och ska vara en 
kreativ och drivande medaktör i den skånska biblioteksutvecklingen. Arbetet består av att 
initiera och medverka i olika projekt som bidrar till att utveckla biblioteken i Skåne, både 
beträffande interna arbetsmetoder och bibliotekens service till medborgarna. 

Kulturutveckling Barn och Unga 
Enheten Kulturutveckling Barn och Unga har ett samordningsansvar för området inom 
förvaltningen och ska bidra till att barn och unga får tillgång till kultur i skolan och/ eller på 
fritiden. Detta sker genom kulturupplevelser, kulturpedagogik och eget skapande. Barn och 
unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden. Enligt uppdraget ska enheten vara en 
tydlig utvecklingsaktör inom området och samordna de regionala resurserna. Enheten ska även 
bidra med kunskap och metodutveckling inom sektorn samt uppmuntra insatser för ungas eget 
skapande.  

Konstkansliet 
Konstkansliet arbetar för att främja regionens konstliv. Uppdraget är även att tillgodose Region 
Skånes behov av bildkonst. Målet är att det ska finnas konst av hög kvalitet i de lokaler som 
Region Skåne förvaltar eller bedriver verksamhet i. Konstkansliet arbetar aktivt för att 
bildkonsten ska vara en självklar del i samhällsplaneringen. 

Kultur i vården 
Kultur i vården verkar för kultur som en hälsofrämjande och rehabiliterande del i vården, men 
även med ett allmänt hälsoperspektiv. Arbetet bedrivs med hjälp av inspiration, 
kunskapsöverföring och information. De fungerar även som samarbetspartner i olika projekt. 
Viktigt i utvecklingsarbetet är både nationellt och nordiskt samarbete och även 
nätverksbyggande. 

Kultur i vården startade som ett projekt år 2006, men är nu en fast verksamhet inom Kultur 
Skåne, i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Bakgrunden var det tydliga sambandet 
mellan kultur och hälsa, som på senare år framkommit genom ett flertal forskningsprojekt.  

Kulturutvecklare 
Kultur Skånes kulturutvecklare arbetar inom kulturområdena teater, dans, film, konst och 
folkbildning. Kulturutvecklarna handlägger bidragsärenden, uppdragsöverenskommelser och 
remissyttranden inom respektive område. De olika områdena får verksamhetsbidrag, regionala 
och statliga. Dessa medel följs av uppdragsöverenskommelser, som reglerar hur de ska bidra till 
att stärka Skåne som kulturregion. 5

                                               
5 Broschyr Kultur Skåne ”Kulturregion att växa i”, 2008, och www.skane.se/kultur maj 2008 
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2.3 Kultur Skånes organisationsschema 
Kultur Skånes organisationsschema åskådliggörs av figuren nedan. Kultur Skåne består av 
Kulturchef samt Biträdande Kulturchef, Staben, Kulturutvecklare och de fyra olika enheterna 
längst ner på schemat, där alla delar är direkt underställda Kulturchefen.6

Figur 1. Organisationsschema från Kultur Skåne. 

2.4 Relation till andra institutioner och nätverk 
Kultur Skåne samarbetar dels med en mängd kulturaktörer och Skånes kommuner, dels med 
andra verksamheter inom Region Skåne. Kultur Skåne har således en mängd olika relationer 
både internt och externt, både i form av målgrupper och intressenter. Tilläggas kan att det 
inom Region Skåne kallas regioninternt och inom Kultur Skåne förvaltningsinternt. 

En viktig aktör i förhållande till Kultur Skåne är Statens Kulturråd, även kallat Kulturrådet. 
Kultur Skåne har som uppgift att fördela ut statliga medel från Kulturrådet. De statliga medel 
Kulturrådet förmedlar, utgör en stor del av Kultur Skånes totala budget.  

Kultur Skåne samarbetar också med Västra Götaland, som också är en försöksregion. Västra 
Götaland vill, precis som Region Skåne, att försöket med ökat regionalt självstyre ska bli 
permanent.  

Viktiga samarbetspartners inom Region Skåne är Näringslivsenheten, Marknadsförings-bolaget 
Tourism in Skåne, avdelningen för Regional utveckling samt Skånetrafiken. Andra aktörer som 
ingår i Kultur Skånes nätverk är t.ex. Öresundskommitéen, Länsstyrelsen och 

                                               
6 Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008. 

Kulturchef 

Stab 

Kulturutveckling 
Barn och Unga 

Konstkansliet Regionbibliotek
Skåne 

Kultur i Vården 

Biträdande  
kulturchef 

Kulturutvecklare 
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Riksantikvarieämbetet. Region Skåne har även ett Internationellt kulturutbyte - samarbete med 
de danska regionerna Hovedstaden och Själland, samt de tyska delstaterna Schleswig-Holstein 
och Hamburg, med inriktning på forskning, kultur, transport, turism och regional utveckling.7

2.5 Målgrupper och intressenter   
Kultur Skåne har en mängd olika målgrupper och intressenter. Det är två begrepp, som är 
viktiga att skilja på, då det påverkar förhållningssättet till dem. Intressenter är alla de som 
påverkar eller påverkas av och har ett intresse i Kultur Skåne, medan målgrupper är utvalda 
grupper som Kultur Skåne mer aktivt valt att kommunicera med.

T.ex. är en intressent Riksantikvarieämbetet, som påverkar verksamheten, men som inte ingår i 
målgrupperna. Målgrupperna har Kultur Skåne en mer aktiv och planerad kommunikation 
med. Både målgrupper och intressenter kan bestå av aktörer, genrer eller verksamheter. 
Målgrupper och intressenter kan vara desamma, beroende på vilket perspektivet är. T.ex. kan 
Riksantikvarieämbetet, vara en målgrupp i en viss sak eller fråga, och en intressent i en annan. 8

Kultur Skåne har delat in sina målgrupper i två huvudgrupper bestående av: 

Kommuner (tjänstemän och politiker) 
Kommunerna är en stor och viktig målgrupp för Kultur Skåne, då de arbetar direkt ut mot 
dem och deras verksamheter. Regionen består ju av kommuner, och regionen arbetar genom 
kommunerna. De vänder sig till kommunalpolitikerna och tjänstemän. De sistnämnda kan 
exempelvis vara chefer, kultursekreterare/administratörer och övrig personal som arbetar inom 
olika kommunal verksamhet med administrativa uppgifter. 

Kulturlivets aktörer (kulturproducenter) 
Denna grupp består av olika kulturinstitutioner och fria sektorn, och inbegriper alla områden 
inom kultur, d.v.s. teater, konst, design m.m. Gruppen består av personer som på något sätt är 
inblandade och delaktiga i själva skapandet, produktionen av kultur. Det kan vara 
kulturpedagoger, konstnärer och andra aktörer som producerar kultur på ett eller annat sätt. 
Gruppen omfattar ett brett spektrum när det gäller verksamhet, allt från konst, till dans och 
teater, och vem som står bakom, olika kulturinstitutioner som museer, till entreprenörer inom 
den fria sektorn.9

Denna målgruppsindelning är grovt uppdelad, då den egentligen bara skiljer två stora delar åt, 
d.v.s. den kommunala från övriga aktörer inom kultursektorn. Samtidigt innehåller båda delar 
en mängd olika aktörer och genrer, som är mycket diversifierade. Samtidigt som grupperna 
spänner över ett brett fält, har också viktiga grupper som har stort inflyttande på och koppling 
till Kultur Skånes verksamhet helt fallit bort ur målgrupperna (t.ex. regionala politiker).  

Ett stort problem är alltså att grupperna är sammansatta av både olika verksamheter, som t.ex. 
den kommunala där en mängd olika verksamheter ingår och olika aktörer, som t.ex. kan vara 
olika kulturinstitutioner eller konstnärer. Uppdelningen är för bred. Det har medfört ett behov 
av att se över vilka egentliga, relevanta målgrupper som Kultur Skåne har, för att på så sätt 
kunna använda sig av en effektivare kommunikation. Detta är ett pågående projekt inom 
Kultur Skåne, där först en kartläggning av intressenter har gjorts, som ett första steg i processen 
att vaska fram de olika målgrupperna. 

                                               
7 www.skane.se/kultur och Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008. 
8 Larsåke Larsson Tillämpad kommunikationsvetenskap (1997) 
   Lars Palm Kommunikationsplanering, (2006) 
9 Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008. 
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Under arbetet med kartläggningen har Kultur Skåne kommit fram till en första uppdelning av 
målgrupper, som delats upp på basis av sina olika intressen gentemot Kultur Skåne. 
Kartläggningen har gjorts med hjälp av de olika verksamhetsansvariga inom Kultur Skåne, som 
har fått rangordna vilka de har kontakt med och vilka som är deras viktigaste målgrupper.  

Målgrupperna har bildats med hjälp av hur de varit homogena i sina intressen gentemot Kultur 
Skåne. D.v.s. de har inte bildats utifrån befintliga klassifierade grupper, som t.ex. lärare, utan 
har istället delats upp utifrån vilka de har samma intresse som, vilka de är homogena med, t.ex. 
att de har intresse av samma verksamhet med liknande fokus. I analysavsnittet kommer jag att 
utveckla analysen av målgrupperna. 

Uppdelningen består av fyra olika huvudgrupper:  

Kulturaktörer (de som på något sätt är aktiva i själva produktionen av kultur, t.ex. konstnärer, 
kulturpedagoger etc.) 

Kommuner (gruppen består av personal inom kommunala världen som arbetar med 
verksamheten inom förvaltningen, t.ex. personal inom offentlig verksamhet, kultursekreterare, 
kulturadministratörer, tjänstemän ) 

Politiker (politiker på kommunal och regional nivå) 

Övriga professionella inom respektive område (detta kan vara t.ex. lärare, 
kultursamordnare, läkare, forskare, gallerister m.fl.) 10

                                               
10 Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008. 
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3. Teoretisk bakgrund   
I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori som kommer att ligga till grund för 
analysen. Teorin utgår till stora delar från målhierarkimodellen11, då den visade sig vara en 
lämplig grund för mitt analysarbete. 

För att kunna skapa en effektiv kommunikation med Kultur Skånes externa målgrupper, gäller 
det att först veta vilka målgrupperna är, och sen hur de fungerar i förhållande till varandra, då 
de även är varandras kanaler. Med denna utgångspunkt kan man sedan gå vidare för att skapa 
effektiv kommunikation. Först behövs en klar bild av målgrupperna, för att sen kunna sätta in 
lämpliga åtgärder för att skapa god kommunikation med dessa. 

Kultur Skåne har, som ovan nämnts, gjort en kartläggning av sina intressenter och utifrån 
denna tagit fram sina olika målgrupper. Det resulterade i uppdelning av de fyra 
huvudmålgrupperna; Kulturaktörer, Kommuner, Politiker och Övriga professionella inom 
respektive område. För att kunna gå vidare med fokus på att skapa effektiv kommunikation 
med Kultur Skånes målgrupper, kommer jag göra en målanalys, för att kunna styra 
kommunikationen mot ett bestämt mål, slutmål. Detta är viktigt, då målen är de 
grundläggande styrinstrumenten för en kommunikationsinsats. Oftast är det så att "ju mer 
detaljerade mål, desto större ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet och desto större sannolikhet 
för önskvärda effekter.”12 Denna målanalys görs utifrån en målhierarkimodell. 

3.1 Målhierarkimodellen 
Målhierarkimodellen fungerar som en trappa med olika avsatser. Trappan består av: 

• slutmål - som är den översta avsatsen
• beteendemål - den näst översta avsatsen, därunder kommer:  
• kommunikationsmålen - som består av fem olika trappsteg:  
• intresse/engagemang, kunskap, attityd, intention och handling.

Figur 2. Målhierarkitrappan, figur illustrerad efter Lars Palms målhierarkimodell. 

                                               
11 Palm, 2006 
12 Ibid. 
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För att göra modellen mer begriplig, kommer jag att sätta in exempel som skulle kunna vara 
aktuella för Kultur Skåne, för att skapa förståelse för hur den används och fungerar. 

Slutmålet kan vara ett visionsmål. För att definiera vad visionsmål är, kan man säga att det är 
ett önskat framtida tillstånd. Det är oftast inte ett konkret mål, utan mer en önskesituation: 
t.ex. kan det vara att Kultur Skåne vill ” främja, utveckla och göra kulturen tillgänglig för alla i 
Skåne”. 

Beteendemål består av vad Kultur Skåne vill att målgrupperna faktiskt ska göra, hur de ska bete 
sig och handla för att slutmålet ska uppnås. Som exempel, kan det vara att målgrupperna ska 
besöka hemsidan oftare. I många fall kan beteendemålen vara verbala, då det gäller att få t.ex. 
opinionsbildare att uttala sig om en fråga. Då ska gruppen förmås att i ord stödja eller förkasta 
en särskild ståndpunkt. 

För att uppnå beteendemålen, måste kommunikationsmålen först uppfyllas.
"Kommunikationsmålen handlar om vad målgrupperna enligt sändaren bör intressera sig för, vad 
de ska veta, tycka och avse för att beteendemålen ska kunna uppnås. Dessa mål formuleras i regel av 
kommunikatörerna."13

Kommunikationsmålen består av de fem olika trappstegen: intresse/engagemang, kunskaper, 
attityder, intentioner och handling. Med start på det nedersta trappsteget 
"intresse/engagemang" leder de sedan i stigande ordning upp till nästa trappsteg. De är 
beroende av varandra, och för att kunna gå upp för trappan måste man kliva "i rätt ordning" 
upp för de olika stegen.  

Den första förutsättningen, första trappsteget, är att målgrupperna har ett engagemang eller 
intresse för ett problem eller en fråga. Om målgrupperna inte har något intresse i en fråga, är de 
heller inte intresserade av att söka kunskap kring frågan. Därför är t.ex. Kultur Skåne angelägna 
om att målgrupperna är medvetna om att det är intressant att gå in på deras hemsida. 

Om målgruppen är medveten om ett problem eller en fråga, vill de säkert upp på nästa 
trappsteg, som är kunskap. De vill troligtvis ha kunskap i frågan de är intresserade av. Även om 
de har intresset, är det inte säkert de har den kunskap de behöver och vill ha. T.ex. även om de 
är intresserade av att gå in på hemsidan, kanske de inte vet var den finns, hur man lätt tar sig 
till sidan o.s.v. När de har ett intresse i frågan är de också beredda att söka kunskap i frågan.  

Nästa trappsteg i ordningen är "attityder". Även om målgrupperna har kunskap i en fråga, kan 
de ha "fel" attityd. Många har kunskap om var hemsidan finns, men de kanske har en negativ 
attityd till denna typ av kanal. De kanske tycker att den verkar tråkig och ointressant, och inte 
är en lika bra kanal som den personliga kontakten. 

Även om en person har "rätt" attityd, hon vill gå in på hemsidan, är det inte säkert att hon har 
intentionen att verkligen göra det. Hon kanske tror det är svårt och krångligt, att det som visas 
där är svårtillgängligt. Även om en person har intentionen att besöka hemsidan, är det inte 
säkert hon kommer upp till det sista, handlingsutlösande trappsteget. Även om personen ifråga 
verkligen bestämt sig för att besöka hemsidan, är det inte säkert att hon verkligen gör det. Det 
kanske helt enkelt bara inte blir av. Det sista steget, att gå från intention till handling, kan vara 
det svåraste, då det ofta innebär att ändra en del av sina invanda beteenden eller livsstil, något 
som inte är gjort i en handvändning för de flesta.  

                                               
13 Ibid. 
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För att det sedan ska kunna bli ett beteende, bör handlingen upprepas mer än en gång, alltså 
vara mer än en enstaka handling. Det svåra är också att vidmakthålla beteendet, att få 
målgruppen att hålla fast vid det önskade beteendet. 

För att beteendemålet ska uppnås, måste alla dessa delsteg som kommunikationsmålen utgör, 
uppnås. När målgruppen gått igenom alla steg, är det större sannolikhet att även beteendemålet 
genomförs. Då har kommunikatören uppnått sitt mål, som var att få målgruppen att göra 
något, att aktivt bete sig på ett visst sätt. Om detta beteende verkligen genomförs, finns också 
stora chanser att slutmålet uppnås. 

För att begripa sig på målgrupperna, förstå dem och kunna få dem att bete sig på ett visst sätt, 
bör kommunikatören veta så mycket som möjligt om dem. Det är del av 
målgruppsanalysen. Målgrupperna brukar delas in efter olika gemensamma nämnare, så som 
kön, ålder, livsstil, situation, värderingar, personlighet m.m. Dessa egenskaper är svåra att 
påverka, i alla fall ur ett kommunikationsperspektiv, men de är viktiga att känna till, då de i 
vilket fall som helst alltid måste beaktas vid val av budskaps- och medievalsstrategi. Det som 
däremot kan påverkas med hjälp av kommunikation, är målgruppens mentala avstånd till 
beteendemålet. Detta mentala avstånd är de trappsteg som utgör kommunikationsmålen, som 
beskrivits ovan, som är en del av målhierarkimodellen. 14

3.2 Målgruppsanalys 
För att kunna se hur man ska få de olika målgrupperna att "passa in" i målhierarkimodellen, 
behövs även en analys av de olika målgrupperna. 

Första steget är att fylla i målhierarkitrappan med de mål som är önskvärt att målgrupperna ska 
uppnå, från slutmål till vilka de olika kommunikationsmålen är i sina olika trappsteg; kunskap, 
attityder etc. Detta utgör bilden av målgruppernas olika mål. När dessa mål är fastställda i 
trappan, gäller det att ta reda på hur de olika trappstegen ser ut i dagsläget för målgrupperna. 
Vilka är deras nuvarande kunskaper i den aktuella frågan? Vilken är deras attityd? o.s.v. När 
man fått en bild av hur trappstegen ser ut i dagsläget och hur man vill att de ska se ut, gäller det 
att överbrygga klyftan mellan dessa olika tillstånd. Jobbet är att minska dessa mentala avstånd, 
tills de är samstämmiga med målen. Då målen är möjliga att påverka för kommunikatören, är 
de givetvis extra viktiga att fokusera på. 

Andra saker att ta hänsyn till i en målgruppsanalys, för att få en god förståelse för målgruppen, 
är att se vilken relation och position de har till sändaren och i kommunikationsprocessen. 
Detta har stor betydelse för hur man väljer att "använda dem" i sin kommunikation. T.ex. 
väljer man att kommunicera på olika sätt, beroende på om de är beslutsfattare, opinionsbildare 
eller förebilder. I Kultur Skånes fall kan beslutsfattare bestå av politiker och chefer. Det är 
viktigt att kommunicera på rätt sätt med dem, då de har mandat att fatta beslut och på många 
sätt skapar förutsättningar för vad Kultur Skåne kan göra, t.ex. med hemsidan. Opinionsbildare 
kan exempelvis vara de som har möjlighet att påverka debatten och i förlängningen 
utvecklingen av ett område, så som journalister. De kan också vara andra personer som har en 
ställning med möjlighet att bilda opinion, t.ex. konstnärer eller andra kulturproducenter. I fall 
de tar upp ett aktuellt ämne på agendan, kan de skapa debatt, uppmärksamma och i 
förlängningen förändra attityder. Förhoppningsvis på ett sätt som gynnar Kultur Skånes sak. 
Förebilder är de som genom sitt beteende gynnar det beteende som Kultur Skåne vill att deras 
målgrupper ska ha. T.ex. kan det vara en inom området känd person, som genom att själv 

                                               
14  Palm, 2006 
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använda sig av hemsidan och på något vis förmedla detta beteende, inspirerar andra ur 
målgrupperna att göra detsamma.  

Opinionsbildare, t.ex. journalister har möjlighet att påverka många människor med vad de 
skriver i sändarens intresse. En förebild, t.ex. en känd kulturpersonlighet, kan föregå som gott 
exempel och inspirera till ett visst beteende. Andra saker som är intressanta att ta reda på om 
målgruppen är vilken livsstil de har, demografiska egenskaper (kön, ålder, bostadsort, inkomst 
etc.), psykografiska egenskaper (värden, personlighet, självbild o.s.v.), normer, situation och 
medievanor. Situation innebär att någon befinner sig på en viss plats vid ett visst tillfälle. 
Denna uppdelningsfaktor går tvärs över indelningar som demografi, livsstil, psykografi och 
normer. 

Att dela upp efter situation är värdefullt, då situationen har stor betydelse för hur 
kommunikationen med målgruppen ska ske. Ett exempel på situation kan vara personer ur en 
eller flera målgrupper som befinner sig på en viss plats vid ett visst tillfälle, t.ex. på en 
lunchrestaurang vid en kulturinstitution. Precis som situation är även målgruppens medievanor 
en viktig form av beslutsunderlag. På samma sätt ger det viktig information om 
hur målgruppen kan nås och på vilket sätt. Alla de olika uppdelningarna som beskrivits här, har 
samband med och påverkar varandra. Demografiska egenskaper påverkar livsstil och 
medievanor, livsstil påverkar normer och medievanor, psykografiska egenskaper påverkar livsstil 
o.s.v.  

Något som också är viktigt att veta om målgrupperna, är vilken syn de har på Kultur Skåne, 
d.v.s. vilken image Kultur Skåne har. Detta hänger till stor del ihop med målgruppernas 
attityd, intresse och kunskap om Kultur Skåne.15

3.3 Profil och image 
Profil är den bild som en organisation vill föremedla av sig själv till sin publik och omvärld.16

Det är alltså hur organisationen vill bli sedd och hur den vill uppfattas av omvärlden. Det gäller 
främst den externa publiken, men även internt bland de anställda. Vissa forskare ser profilen 
som en allmän beskrivning av vad organisationen är. Profilbegreppet är allmänt vedertaget i 
vårt land, men inte internationellt. Det alternativ som är vanligast förekommande är begreppet 
identitet (identity), som alltså används synonymt med profil.17

Image är den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen. Det är alltså 
den uppfattning som omvärlden har bildat sig av organisationen. Imagen är således inget som 
organisationen rår över, utan det är den syn som råder på organisationen. Visst kan 
organisationen försöka förändra och påverka imagen, men det är inte lätt och många 
svårigheter kan uppstå. Imagen och imagebildning har en stark kraft, och med tanke på hur 
många faktorer som spelar in, så finns det också många svårigheter som kan uppkomma vid 
försök till förändring av den. En positiv image kan exempelvis dämpa tillfälliga negativa känslor 
gentemot en organisation. Men då en image är bräcklig och komplex, kan en positiv sådan 
ändras mycket snabbt åt det negativa hållet.  
Många faktorer bestämmer imagen, det kan vara både fysiska signaler och omvärldens 
helhetsintryck av organisationen. Av dessa faktorer kan som exempel nämnas 
produkterna, tjänsterna som produceras, affärsidé, ekonomisk ställning, strategisk och 
innovativ förmåga, personalens uppträdande och etiskt handlande.18

                                               
15 Palm, 2006 
16 Larsson, 1997 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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I ett idealtillstånd är profil och image identiska, d.v.s. den bild man vill ge av sig själv är också 
sådan som man verkligen uppfattas. Detta är dock mycket ovanligt, men det är hit 
organisationen strävar. Oftast är fallet snarare tvärtom, att imagen är en annan än den som är 
avsedd. Det gäller då att försöka stärka eller förändra profilen, för att på så sätt få önskad effekt 
på imagen. 

3.4 Varumärke, relationer och kommunikation 
Varumärken och varumärkesutveckling har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Dels på grund 
av den hårdnande konkurrensen och dels för att tjänstesektorn växer. Då tjänster är 
immateriella kan det vara svårt att veta vad den som köper en tjänst får. Det är svårt att veta 
värdet av tjänsten, då konsumenten först i efterhand kan bedöma tjänsten och dess kvalité till 
skillnad från en påtaglig produkt, som är lättare att bedöma. Därför gäller det att ladda sitt 
varumärke, att med hjälp av det kommunicera ut vad tjänsten står för, t.ex. att den är bra och 
kvalitativ. Det gäller att skapa ett förtroende och etablera en god relation till kunden. Det kan 
understrykas hur viktig kommunikationen är för framgångsrika organisationer. Då tjänster är 
immateriella, kommer kundens beslutsunderlag till största del bestå av de immateriella värden 
som kan kopplas till organisationen. Ett sådant värde kan vara kvalité.  

Uppfattningen av en organisation, imagen eller anseendet, bygger till stor del på dessa värden, 
som kommuniceras i olika situationer och medier. Dessa värden är viktiga, då det oftast är de 
som särskiljer tjänsten. Här är identitet och relation betydelsefulla. Känslan som följer tjänsten 
eller produkten kan vara viktigare än dess egenskaper. 

Många konsumenter har uppfattningar om olika produkter och tjänster, som grundar sig mer 
på en känsla än på fakta. Ett visst varumärke känns rätt eller bra. Detta kan bero på att vi har 
relationer till vissa varumärken och organisationer. Relationerna grundar sig till stor del på 
föreställningar vi har om en organisation och dess produkter eller tjänster. Om vi har utvecklat 
goda relationer med dessa, är förutsättningarna goda för att vi kommer att vara lojala med dessa 
organisationer. De föreställningar vi har, kommer sig dels av media och dels av egna och andras 
erfarenheter. Informationen vi får genom media, består både av budskap som organisationen 
själv förmedlar i olika sammanhang, d.v.s. profil och varumärke, och även av massmedias 
rapportering.19

3.5 Symmetrisk och asymmetrisk kommunikation 
Relationer är av stor betydelse för hur kommunikationen fungerar. En uppfattning är att det är 
kvalitativ kommunikation som är nyckeln till givande relationer. Kommunikationen bör vara 
symmetrisk, d.v.s. att kommunikationen bör så långt som möjligt ses som en dialog mellan 
jämställda parter, där båda försöker förstå varandras argument och kan tänka sig att ändra 
uppfattning. Målet är att uppnå en bra balans mellan organisationens och publikens intressen.20

Motsatsen till detta innebär asymmetrisk kommunikation, där villkoren bestäms av sändaren. 
Initiativet ligger hos sändaren, som vill påverka målgrupperna. Det är alltså målgruppernas 
beteende som ska påverkas, på sändarens villkor. Relationen är således inte på lika villkor, den 
är asymmetrisk, d.v.s. parterna är inte jämställda. Kommunikationen sker inte på lika eller 
bådas villkor.21 Exempel på asymmetrisk kommunikation, kan vara när sändaren gör 
massreklamutskick, med ett visst, bestämt budskap, utan hänsyn tagen till målgruppernas 
behov, eller möjlighet för dem att påverka något. Symmetrisk kommunikation är när sändaren 

                                               
19 Strategisk kommunikation, Falkheimer och Heide, 2007 
20 Ibid. 
21 Palm, 2006 



18

tar med målgruppens behov i processen och kommunikationen sker på ett mer jämbördigt sätt, 
t.ex. genom möjlighet till dialog. 
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4. Kultur Skånes kommunikation 
För att kunna förbättra Kultur Skånes kommunikation, är första steget att känna till hur deras 
kommunikationsstruktur ser ut och även vilka mål Kultur Skåne har, då det är utgångspunkten 
för kommunikationen. Vilka är då förutsättningarna för Kultur Skånes kommunikation och 
hur ser den ut? 

4.1 Kultur Skånes mål och visioner 
Region Skåne styrs utifrån visionen att skapa "ett livskraftigt Skåne". De långsiktiga målen för 
Skåne som satts upp är att arbeta för Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans, de så 
kallade TABB-målen. Av dessa har kulturnämnden valt att fokusera på målen Balans och 
Attraktionskraft, för att på så sätt även bidra till Tillväxt och Bärkraft. Med balans menas att 
det ska råda en balans mellan olika kulturformer som finns i Skåne och även en balans utifrån 
ett geografiskt perspektiv ska finnas, d.v.s. att tillgången till kulturlivet ska vara spridd över hela 
Skåne. Med Attraktionskraft menas att Skåne ska utgöra ett intressant område för både 
besökare, boende och näringsliv. Utifrån Balans- och Attraktionsmålen har Kultur Skåne fått 
formulerat sitt uppdrag, som är ”att främja, utveckla och göra kulturen tillgänglig för alla i 
Skåne”. Kultur Skånes verksamhet styrs av Region Skånes kulturpolitiska program "Växa med 
kultur". Kultur Skåne ska se till att det finns ett kulturutbud med stor mångfald, som 
innehåller bredd och spets samt präglas av kvalitet och nytänkande. "Kultur Skånes uppdrag är 
att främja, utveckla och göra kulturen tillgänglig för Skånes medborgare. Att bidra till en stark 
kulturregion som ger växtkraft på individ – och samhällsnivå. Vi skapar regionalt mervärde genom 
vårt utvecklingsfokus, helhetsperspektiv och medfinansiering.” 22

4.2 Kultur Skånes riktlinjer för kommunikation 
Kultur Skåne har utformat riktlinjer för sin kommunikation, med utgångspunkt från Region 
Skånes kommunikationspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer för hur kommunikationen ska 
bedrivas i organisationen och ge principer för ansvarsfördelning. Effektiva 
kommunikationsinsatser ska bidra till att uppfylla verksamhetens mål. Region Skånes mål 
består, som ovan nämnts av TABB-målen, av vilka Kultur Skåne valt att fokusera på målen 
balans- och attraktionskraft. Utifrån målen ska Kultur Skåne främja, utveckla och göra 
kulturen tillgänglig för alla i Skåne, vilket är deras uppdrag. 

Då Kultur Skåne är en del av Region Skåne, måste de rätta sig efter Regionens riktlinjer. De är 
i hög grad styrda av denna policy och måste anpassa sig därefter. T.ex. måste de på alla sina 
produktioner ha med Region Skånes logotyp. Detta innebär att Kultur Skåne är relativt 
uppbundna till Region Skånes bestämmelser, men för att stärka sin egen profil, används en 
speciell grafisk profil, som ska känneteckna och särskilja Kultur Skåne. 
Kultur Skånes värdegrund består av:  

Kundorientering  
Kultur Skåne ska i dialog med sina samarbetspartners arbeta för kulturutveckling som främjar 
medborgarnyttan. 

Engagemang  
Kultur Skåne ska uppfattas som en engagerad aktör som bidrar till utveckling och förnyelse. 

Ansvar  

                                               
22 Kultur Skåne utvecklingsfokus 2008. 
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Kultur Skåne ska ha ett professionellt förhållningssätt, med fokus på kulturen som regional 
utvecklingsfaktor. Det innebär också att vara en öppen och tydlig aktör. 

Kompetens 
Kultur Skåne utvecklar sin kunskap och sina färdigheter. 

Målet för Kultur Skåne år 2008 är att jobba med att vara en samstämmig och tydlig aktör. 
Deras strategi är samverkan, profilering, sektorstöd (bidrag, mötesplatser och nätverk). 

För att Kultur Skåne ska uppfattas som en tydlig och samstämmig aktör, ska Region Skånes 
grafiska profil, policy för bilder/språkbruk och Kultur Skånes grafiska utseende följas. 

Kommunikationen ska hjälpa till att nå verksamhetens mål, stärka Kultur Skånes profil, och 
därmed också Region Skåne. Kommunikationen ska vara:  
öppen, lättillgänglig, snabb, aktiv, trovärdig, begriplig och målgruppsanpassad, planerad och 
utvärderas. 

Ansvaret för kommunikationen har i grunden ledaren. Medarbetaren har ansvar att 
kommunicera internt och externt och att hålla sig informerad. Kommunikationen ska vara 
integrerad, vilket innebär att kommunikation med flera målgrupper ska ha samstämmiga 
budskap och ska samordnas när det gäller val av kanal och tid. 

Kommunikatörens roll är att stärka varumärket, tillhandahålla stöd i kommunikations-
planering och ha ansvar för underhåll och utveckling av kommunikationsstrukturen. 23

4.3 Kultur Skånes profil  
Profil är den bild som i detta fall Kultur Skåne vill föremedla till sina målgrupper och sin 
omvärld. Det innebär en önskan att bli uppfattad på ett visst, bestämt sätt som är avsett. 

Som redan nämnts är Kultur Skåne till stor del styrda utifrån Region Skåne och deras policy. 
Det innebär att Region Skånes profil ligger till grund för Kultur Skånes profil, med vissa 
mindre modifieringar. Till grund för Region Skånes profil ligger deras värdegrund, som utgår 
ifrån ett "Bättre liv i Skåne".

Region Skåne ska vara en professionell kunskapsorganisation, som kännetecknas av:  
kundorientering, engagemang, ansvar och kompetens. Detta är värdegrunden Region Skåne vill 
verka utifrån och det är så man vill uppfattas. Tillsammans ska värdegrunden och profileringen, 
som ska rymmas i varumärket, ge den bild av Region Skåne som man vill förmedla, vad man 
står och verkar för. För att Region Skåne ska kunna uppfylla sina uppsatta mål och profilen ska 
bli känd, måste budskapen från verksamheten vara tydliga och samordnade. Den grafiska 
profilen är den främsta symbolen för varumärket och det verktyg som ska bidra till att tydligt 
kommunicera ut vad Region Skåne står för. Den grafiska profilen ska vara tydlig och lätt att 
förstå. Profileringen för alla verksamheter ska följa Region Skånes regler och riktlinjer för 
kommunikation. 24

Detta innebär att Kultur Skåne är förpliktade att följa dessa regler och riktlinjer för 
kommunikation. Kultur Skåne utgår således ifrån samma värdegrund som Region Skåne. 
Kultur Skåne arbetar med kundorientering, engagemang, ansvar och kompetens. I praktiken 
innebär det att Kultur Skåne förhållandevis strikt ska följa reglerna. Ett visst grafiskt utseende 

                                               
23 Riktlinjer för kommunikation, Kultur Skåne. 
24 Om varumärket Region Skåne, Region Skåne. 
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måste användas och Region Skånes logotyp, som alltid ska finnas på trycksaker, hemsida m.m. 
Vid olika externa arrangemang, ska denna logotyp alltid vara synbar. Utåt representeras Region 
Skåne. Det ska synas att det är Region Skåne som står bakom, samtidigt som Kultur Skåne 
också vill framgå som avsändare i vissa sammanhang. Kultur Skåne har dock ingen egen 
logotyp, vilket innebär vissa begränsningar.  

Som en lösning på detta, har Kultur Skåne skapat ett eget grafiskt uttryck, med utgångspunkt 
från Region Skånes profil, för att förstärka sin identitet. Kultur Skåne får inte ha en egen 
logotyp, men kan använda ”Kultur Skåne” i text och skriva ut namnet. 

Den grafiska profilen består av ett grafiskt uttryck i form av ett stiliserat träd, där bladen har en 
speciell grafisk form i sex olika färger. Bladen ska representera de olika enheterna, där varje 
enhet har sin egen färg. Det grafiska elementet ska föreställa ett kulturträd, som ska symbolisera 
vikten av kultur för att regionen ska växa. Ledorden och utgångspunkterna för det grafiska 
uttrycket är: framtidsinriktad, öppen, fri och visionär, modern och samtidigt elegant, dynamisk 
och positiv. Detta har resulterat i ett futuristiskt, naivistiskt och växande kulturträd. Bladen 
figurerar oftast på egen hand, utan stammen och ska fungera som starka profilbärande element. 
De kan användas relativt fritt, så länge formen och färgerna bibehålls. Färgerna ska ge ett 
intryck av kreativitet, skaparlust och utveckling. Förutom bladens färger, finns en grå 
komponent i profilen, som fungerar som banderoll med Kultur Skånes namn. Övrigt inslag är 
det svarta, som fungerar som bakgrund. Profilen består även av ett bestämt typsnitt. Se exempel 
på den grafiska profilen nedan: 

Riktlinjerna för den grafiska profilen är framtagna för att stärka Kultur Skåne genom en 
samverkande, tydlig identitet. Det grafiska utseendet ska skapa samhörighet mellan Kultur 
Skåne och verksamheterna. Grunden till det grafiska uttrycket är: personligt, utveckling, 
mötesplats, transparens och mångkulturellt.   

Som nämnts ovan måste alltid Region Skånes logotyp finnas med på all produktion. Logotypen 
föreställer ett skånskt pilträd och är vanligtvis röd och gul (Skånes färger), men får även 
användas i en svart-vit variant och ska vara i en bestämd storlek.25

4.4 Kultur Skånes image 
Image är den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av Kultur Skåne. Det är således 
uppfattningen, som i detta fall, målgrupperna har av Kultur Skåne. Den image Kultur Skåne 
vill förmedla, är som kundorienterad, engagerad, ansvarsfull och kompetent, tydlig och 
samstämmig aktör. Vilken uppfattning har egentligen målgrupperna om Kultur Skåne? Hur ser 
imagen ut? Den imageundersökning som Kultur Skåne lät göra, ger några svar.  

                                               
25 Kultur Skånes grafiska profil, Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008. 
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En image spänner över och berör flera områden och aspekter av en verksamhet. Det innebär att 
den berör mångt och mycket utöver det rent kommunikativa, således gör även 
imageundersökningen det. Detta bör tas i beaktande. För att skapa struktur och samtidigt 
kunna presentera de viktigaste resultaten från imageundersökningen, delar jag upp i olika 
områden som berör Kultur Skåne. Dels vad som berör Kultur Skåne som helhet och dels det 
som berör olika delar av verksamheten. Vidare diskuteras svaren även utifrån om de berör 
kunskap, attityd o.s.v., för att återkoppla till målhierarkimodellen. 

Alla resultat nedan är hämtade ur Kultur Skånes imageundersökning. Värt att beakta är det 
begränsade underlaget, som består av 119 respondenter. Därför ska resultatet tolkas med 
viss försiktighet. 

Image som berör hela Kultur Skånes verksamhet 
Här presenteras resultaten av hur imagen ser ut för Kultur Skåne. Detta görs med ett 
kommunikativt fokus, på imagen som berör Kultur Skåne i sin helhet, d.v.s. hela 
verksamheten. Speciellt fokus läggs på intresse/engagemang, kunskap och attityd. 

Tabell 1. 

Respondenterna fick svara på vilka förväntningar de ansåg sig ha på Kultur Skåne. 61 % 
svarade att de har stora eller mycket stora förväntningar på Kultur Skåne. 
Det är en stor andel som svarat att de har stora förväntningar på Kultur Skåne. Det innebär att 
Kultur Skåne har ett bra förtroendekapital hos sina målgrupper. Frågan berör en del av vilken 
attityd målgrupperna har till Kultur Skåne. Då de har höga förväntningar bör de rimligtvis 
även ha en positiv attityd till Kultur Skåne, annars hade de inte haft så höga förväntningar. 
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Tabell 2.

När respondenterna fick frågan om vilket förtroende de har för Kultur Skåne, svarade 37 % att 
de har stort eller mycket stort förtroende för dem. 50 % svarade att de varken har stort eller 
litet förtroende för Kultur Skåne. 

37 % av de tillfrågade svarade att de har stort eller mycket stort förtroende för Kultur Skåne. 
Det är en relativt stor del som har förtroende för dem. Dock är det hälften av respondenterna 
som är neutrala i denna fråga, de har varken stort eller litet förtroende för Kultur Skåne. Det 
framgår inte av undersökningen vad den neutrala inställningen beror på, men det är aldrig bra 
när målgrupperna är neutralt inställda i en sådan här fråga. Undersökningen ger inte svar på 
mer detaljerad nivå, men det kan också bero på att respondenterna i fråga haft liten kontakt 
med Kultur Skåne. Denna fråga berör också målgruppernas attityd, och en neutral attityd är 
inte eftersträvansvärt.  

Tabell 3.

På frågan om vilket respondenternas allmänna omdöme om Kultur Skåne är, svarar nästan 
hälften att de är ganska eller mycket nöjda (46 %). Varken nöjda eller missnöjda är 39 %. 

Nästan hälften svarar att de är nöjda med Kultur Skåne, vilket är ett relativt gott betyg. 
Däremot är 39 % varken nöjda eller missnöjda. De är så att säga neutrala till Kultur Skåne i 
detta avseende. Precis som ovanstående fråga, beror det möjligen på liten kontakt med Kultur 
Skåne. Detta berör även attityden, precis som ovanstående fråga, och även här är det en stor 
andel som är neutralt inställda. Detta är naturligtvis inte önskvärt, då Kultur Skåne strävar efter 
nöjda målgrupper. 
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Tabell 4. 

På frågan om hur de tillfrågade ser på det framtida samarbetet med Kultur Skåne, svarar 72 % 
att de är positivt eller mycket positivt inställda till det. D.v.s. att mer än sju av tio är positiva till 
det fortsatta arbetet med Kultur Skåne. 

En stor andel är alltså positivt inställda till fortsatt samarbete med Kultur Skåne. Det innebär 
att de har tillförsikt och ser positivt på det framtida arbetet ihop med Kultur Skåne. Det 
innebär också att de har en i övervägande del positiv inställning till Kultur Skåne. Frågan berör 
deras attityd till Kultur Skåne och visar även på intresse och engagemang, annars hade de inte 
sett positivt på framtiden i förhållande till Kultur Skåne. Det innebär att de ser samarbetet an 
med tillförsikt. 
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Tabell 5.

Respondenterna fick svara på hur de brukar ta del av information från Kultur Skåne (flera 
alternativ var valbara). Mellan fyra olika kanaler var det relativt jämnt fördelat. Rangordnat var 
det utskick, kontaktperson på Kultur Skåne, tidningen Och! och Kultur Skånes hemsida. 
Mellan 56 och 67 % svarade att de tog del av information genom dessa kanaler. Vanligast var 
att de tog del av information genom utskick, som är allt från e-postutskick av olika slag, till 
inbjudningar skickade per post. Drygt en femtedel tog del av information genom dagspress, 
TV och radio. 

Drygt två tredjedelar tar del av information genom fyra olika kanaler, som nämnts ovan. Det är 
kanaler som Kultur Skåne själva till stor del styr, vilket är fördelaktigt. Det är också bra att ha 
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en spridning där varje kanal har en stor andel av användare/ mottagare. Det innebär att 
kanalerna har stor potential och spridningseffekt. 
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Tabell 6. 

Respondenterna fick svara på i vilken utsträckning de höll med om de fem ovanstående 
påståendena om Kultur Skåne. (Observera att svaren var fördelade på en femgradig skala, med 
svarsalternativ från ”håller med helt” till ”håller inte alls med”. Alternativet ”ingen åsikt” fanns 
också med. Observera även att endast en del av svaren redovisas i detta diagram. Endast de 
instämmande svaren i påståendena är redovisade ovan.) 49 % instämmer i att Kultur Skåne har 
ett professionellt förhållningssätt. 42 % tycker att Kultur Skåne verkar genom möten och 
utbyten av erfarenheter. 39 % instämmer i att Kultur Skåne främjar utveckling och förnyelse. 
35 % tycker att Kultur Skåne verkar för en aktiv dialog och öppenhet. 20 % tycker att Kultur 
Skåne är tydliga och samstämmiga i sin kommunikation. 

Nästan hälften av de tillfrågade tycker att Kultur Skåne har ett professionellt förhållningssätt. 
Därefter kommer de tre följande påståendena som alla ligger runt 40 %. Det är en relativt stor 
andel som instämmer i dessa påståenden, och det är positivt för Kultur Skåne, då det är frågor 
som Kultur Skåne vill förmedla och leva upp till. Det som ligger lite under de övriga, är 
påståendet att Kultur Skåne är tydliga och samstämmiga i sin kommunikation. Detta är 
anmärkningsvärt lågt och inte heller så positivt, då tydlighet och samstämmighet är en viktig 
fråga för Kultur Skåne. Här finns alltså mer att arbeta med, för att förbättra förutsättningarna 
för tydlig och samstämmig kommunikation. Alla dessa påståenden har också med attityd att 
göra. 

De tendenser som kan ses utifrån denna undersökning, är att i det stora hela har Kultur Skåne 
en relativt bra image hos sina målgrupper. Den slutsatsen kan dras, då hela 72 % ser positivt på 
framtida samarbete med dem, många av dem har höga förväntningar och en stor del känner 
stort förtroende för Kultur Skåne. 

Dock finns det smolk i glädjebägaren. Ett av problemen är att endast en femtedel av dem som 
svarat tycker att Kultur Skåne är tydliga och samstämmiga i sin kommunikation. Det är inget 
gott tecken. Dels på grund av att en stor del av deras profil bygger på att de vill föra ut att de är 
just samstämmiga och tydliga, och dels för att kommunikationen ska leda till en tydlig bild av 
verksamheten. Det betyder helt enkelt att Kultur Skåne till viss del har misslyckats att föra ut, 
att kommunicera det man vill imagen ska förmedla.  

Ett annat problem är att en stor andel av respondenterna är neutralt inställda till Kultur Skåne. 
Detta gäller framförallt frågorna om omdömet av och förtroendet för Kultur Skåne. 40 % är 
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varken nöjda eller missnöjda, och hälften av de tillfrågade har varken stort eller litet förtroende 
för Kultur Skåne. Visserligen kan det bero på liten kontakt med Kultur Skåne från 
respondenternas sida, men oavsett anledningen till den neutrala inställningen, är det ett icke 
önskvärt tillstånd. En organisations strävan är ju att vara synlig och ge en tydlig image av vem 
man är och vad man står för. Därför är det tendenser för Kultur Skåne att ta på allvar och 
åtgärda. 

Image som berör delar av Kultur Skånes verksamhet 
Här presenteras målgruppernas image av Kultur Skånes olika delar och verksamhetsområden.
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Respondenterna fick svara på hur väl de känner till de olika verksamheterna inom Kultur 
Skåne. (Observera att de fick svarsalternativ på en fyragradig skala, från ”mycket väl” till ”inte 
alls” att välja mellan. Svarsalternativet ”ej svar” fanns också. Observera även att i diagrammet 
ovan är endast svarsalternativen ”mycket väl” och ”ganska väl” representerade.) 

Det visade sig att 60 – 67 % känner ganska väl eller väl till Kultur Skånes verksamhet när det 
gäller kulturkonsulenterna, skoltjänst (nuvarande Barn & Unga) och ledning och stab, 45 – 55 
% känner ganska väl eller väl till Regionbibliotek Skåne, Kultur i vården, och 
kulturutvecklarna, medan 34 % känner ganska väl eller väl till konstkansliet. 

Den del av verksamheten som flest känner till, är Kultur Skånes ledning och stab (67 %). Den 
del som minst känner till, är Konstkansliet ( 34 %). Hur kan det komma sig att en stor del av 
respondenterna känner till ledning och stab mycket bättre än en stor del av Kultur Skånes 
verksamhet, som Konstkansliet? Och är detta en önskvärd situation? Är det den prioritering 
Kultur Skåne vill ha av målgruppernas kunskap om dem? Visserligen kan en naturlig anledning 
vara att t.ex. en danspedagog inte har så starka motiv att känna till Konstkansliet. Men 
samtidigt finns det troligtvis ett intresse hos Kultur Skåne att alla målgrupper har en viss 
baskunskap om samtliga verksamheter inom Kultur Skåne. Det kan t.ex. ge intressanta 
”korsbefruktningar” av olika områden och kan även vara bra i hänseende av vidareförmedling 
av information till andra parter. 

Det handlar till stor del om vilka kunskaper Kultur Skåne vill att målgrupperna ska ha. En stor 
del av det som framkommer i imageundersökningen handlar också om vilka attityder de 
tillfrågade har till Kultur Skåne. Detta är mycket intressanta och viktiga delar att ta hänsyn till. 
Frågan är vad Kultur Skåne egentligen vill att målgrupperna ska känna till. Ska alla veta samma 
saker om Kultur Skåne? Eller ska de olika kunskaperna om Kultur Skåne segmenteras? 

En begränsning med imageundersökningen är att den behandlar Kultur Skånes image i dess 
helhet. Image är ett brett begrepp och det täcker in alla aspekter av en organisation och dess 
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verksamhet. Visserligen ger resultaten en fingervisning, men berättar dessvärre inte i mer 
detaljerade termer om Kultur Skåne image. Den ger helt enkelt inte några svar på en djupare 
nivå, som är nödvändig att få, för att kunna utveckla kommunikationen med målgrupperna. 
Jag tar med mig grunden som undersökningen ändå ger, och går med detta som utgångspunkt 
vidare med egna undersökningar och analyser. För att föra resonemanget framåt, då det gäller 
kunskaper och attityder, kommer jag att försöka förfina resultaten med egna kompletterande 
undersökningar och sedan föra ett vidare analysresonemang. 

4.5 Kultur Skånes kommunikationskanaler  
För att kunna förbättra kommunikationen, behövs först en förståelse för hur den befintliga 
kommunikationsstrukturen på Kultur Skåne ser ut och vilka förutsättningarna är. I detta 
avsnitt kommer dessa kommunikationskanaler presenteras. Vissa kanaler kan fungera både som 
interna och externa sådana, men fokus kommer vara på den externa funktionen av 
kommunikationskanalerna. Detta då tanken är att förbättra kommunikationen med de externa 
målgrupperna. Kultur Skånes kommunikationskanaler består av: 

Mötesplatser och det personliga mötet  
Enligt Kultur Skåne sker den viktigaste kommunikationen genom det personliga mötet. Därför 
är det personliga mötet och mötesplatser den absolut viktigaste kommunikationskanalen. Detta 
hänger också ihop med Kultur Skånes värdegrund, där både engagemang och kundorientering, 
som innebär dialog med samarbetspartners, är viktiga grundpelare. Det personliga mötet kan 
äga rum både mellan två personer, t.ex. personal från Kultur Skåne och samarbetspartners, eller 
i ett större sammanhang. Kultur Skåne arbetar mycket för att skapa goda förutsättningar för det 
personliga mötet, i form av olika mötesplatser. Dessa kan t.ex. vara seminarier, konferenser och 
utbildningar. Kultur Skåne anordnar flera gånger om året evenemang av olika slag. Det finns 
även fasta större mötesplatser i Kultur Skånes regi. Kulturparlamentet, som anordnas två 
gånger om året och samlar regionala, kommunala och riksdagspolitiker samt kommunernas 
kulturchefer, med syfte att diskutera och belysa angelägna kulturpolitiska frågor. Rantafej, en 
årligt återkommande mötesplats för kulturlivet, anordnas också. På Rantafej delas Region 
Skånes kulturpris ut, till en kulturgärning av bestående värde, med skånsk anknytning. 

Hemsida         
Kultur Skåne har en hemsida, som ligger under Region Skånes hemsida. Denna sida följer 
Region Skånes kommunikationspolicy för webben, som bl.a. innebär att Region Skånes 
logotyp och ett visst typsnitt måste följas.  

Kultur Skånes hemsida är uppbyggd efter traditionell standard. Längst upp i mitten finns flikar 
för Startsida, Nyheter & Press, Kulturnämnd, Bidrag, Kontakt, Kulturkatalog. Till vänster på 
sidan finns knappar till mer information om Kultur Skåne, till de olika verksamheterna 
(danskonsulenten, konstkonsulent, Kultur i vården m.fl.), utredningar m.m. På startsidan i 
mitten finns aktuella nyheter i kronologisk ordning, med de senaste högst upp. Det är korta 
introduktioner av respektive nyhet och sen länkar för att läsa vidare om ämnet. Till höger på 
sidan ligger små puffar för tidningen "Och!" och för Kultur Skånes olika projekt. Dessa kan 
man klicka på och läsa mer om. Under puffarna ligger en ruta för kulturnämnden och här 
under presenteras nyheter från nämnden. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till Kultur 
Skåne. 
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Figur 3. Kultur Skånes hemsida. www.skane.se/kultur 

På Kultur Skånes hemsida finns relativt omfattande information om deras verksamheter och 
vad de gör, de olika enheterna, nyheter, information om Kultur Skånes olika projekt, 
seminarier, om nämnden o.s.v. Hemsidan innehåller mycket information och text, många 
sidor, underkategorier och länkar. Här finns även Kulturkatalogen, KP-katalogen 
(kulturpedagogikkatalogen) och danskatalogen. Delar av sidan kan också läsas på engelska. 

Kopplat till hemsidan finns också några olika nyhetsbrev, som skickas ut per e-post. Dessa olika 
nyhetsbrev hör till enheten Barn och Unga, och är kopplade till KP-katalogen, Terra Scania 
och danskalendern. 

På hemsidan finns även en flik för "internt", under kontaktfliken. Här kan alla Kultur Skånes 
medarbetare logga in och komma åt intern information.  

E-post är också kopplat till hemsidan, där kan den som vill skicka e-post till personalen och 
även till en allmän funktion, kallad kultur@skane.se. Mycket information från Kultur Skåne 
går ut via e-post, då det är ett snabbt och kostnadseffektivt kommunikationssätt. 

Publicitet 
De medier som Kultur Skåne vänder sig till, är press, TV och radio. Kultur Skåne vänder sig 
till nationell, regional och lokal media. Kultur Skåne vänder sig främst till nyhetsmedia, bl.a. de 
största tidningarna inom regionen, t.ex. Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Helsingborgs 
Dagblad, Metro m.fl. Även annan press som har antingen lokal eller kulturområdesanknytning. 
När det gäller radio vänder Kultur Skåne sig mest till lokala radiostationer, när det är 
rikstäckande radio är det med anknytning till kulturområdet. Samma gäller TV, där Kultur 
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Skåne vänder sig till lokala kanaler (t.ex. TV 4 Öresund, Sydnytt) och då det gäller 
rikstäckande tv-kanaler och program är det med kulturanknytning.  

Media är en viktig kanal för Kultur Skåne, som lyder under offentlig verksamhet och 
offentlighetsprincipen. Det är viktigt för Kultur Skåne att vara en öppen aktör och göra 
nyheter tillgängliga, därför kommuniceras politiskt tagna beslut till media i enlighet med 
offentlighetsprincipen. Denna kanal når allmänheten.  

Det är inte alltid media fångar en nyhet när det politiska beslutet tas, utan istället sätts fokus på 
själva resultatet av beslutet, som t.ex. kan vara en teaterföreställning. Anledningen till det är att 
resultatet har ett större allmänintresse. 

Trycksaker  
Kultur Skåne har relativt få trycksaker, då det ska finnas särskilda skäl för att producera en 
trycksak. Detta utifrån direktiv från Region Skåne, som har en policy att begränsa antalet 
trycksaker i största möjliga mån. De trycksaker som finns är främst verksamhetsbeskrivande 
samt utredningar och rapporter. En av de viktigaste trycksakerna är tidningen ”Och!”. 

Kultur Skåne arbetar till största del med egenproducerat material, som t.ex. informations-
broschyrer och pressreleaser. Detta till skillnad från köpta medier, som reklam. För att
effektivisera produktionen och sänka kostnaderna, har Kultur Skåne tagit fram en verktygslåda 
för trycksaksproduktion. Den innehåller mallar för enkel inhouse- produktion av exempelvis 
inbjudningar. 

Ett par tunnare broschyrer presenterar Kultur Skånes hela verksamhet och Kulturnämndens 
prioriteringar. Enheten Kulturutveckling Barn och Unga har flest trycksaker, de har fyra 
informationsblad, bestående av en sida vardera. Där presenteras Barn och Ungas verksamhet, 
olika projekt och ett blad ger information om KP-katalogen, (Kulturpedagogisk katalog) som 
endast finns på nätet.  

Konstkansliet har två trycksaker, som båda är i A5 format och mellan 8 - 12 sidor. Den ena 
broschyren presenterar konstkansliets verksamhet och den andra hur vårdmiljöer påverkas av 
konst. Kultur i vården har en broschyr i samma storlek på fyra sidor, som presenterar 
verksamheten. Danskonsulenten har en trycksak, som är ett stort blad, vikt två gånger till A5 
format. Bladet är en kalender som utkommer fyra gånger per år och presenterar olika händelser 
inom dansvärlden. I princip alla trycksaker finns tillgängliga på Kultur Skånes hemsida. 

Tidningen "Och!"
Tidningen "Och!" är Kultur Skånes egen tidning, vars syfte är att inspirera till samarbete och 
samtal om kultur och närliggande områden, framförallt inom kulturlivet. Tidningen 
utkommer med fyra nummer per år och det första numret gavs ut år 2006. 

Målgruppen är främst producenter av kultur, både offentliga och fria, även främjare av kultur, 
t.ex. kommunerna eller andra aktörer som inspirerar. Det som tidningen Och! först och främst 
vill lyfta fram, är att spegla utvecklingen inom kultursektorn i Skåne. Tidningen distribueras 
till 1500 personer, som t.ex. arbetar med kultur i Skåne, alla kommuners kulturförvaltningar i 
Skåne, politiker, kollegor i Västra Götaland, men även till näringslivet, turistbyråer och 
dagstidningar o.s.v. Tidningen finns även tillgänglig på biblioteken.  

Omslaget görs alltid av en verksam ung konstnär med anknytning till Skåne. Tidningen finns 
både i pappersform och i digital form, kopplad till hemsidan. Tidningen består av åtta sidor, 
främst korta inslag och artiklar. Den ska fungera som en tankeväckare och har läsaren intresse 
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av fördjupning, får denne söka sig vidare. Ibland med hjälp av hänvisningar i tidningen, t.ex. 
till hemsidan eller genom länkar. Informationen i tidningen ska vara lättillgänglig och 
inspirerande. Angelägna ämnen och teman ökar intresset för tidningen, som i sin tur leder till 
ökat engagemang och dialog, vilket också är syftet med tidningen. 

Varje nummer av tidningen har ett genomgående tema, ett sådant har t.ex. varit eldsjälar. Det 
finns också alltid en artikel med någon form av forskningsperspektiv. Ämnen och innehåll är av 
skiftande karaktär, allt från stort till smått, men alltid med fokus på dialog och samtal, som 
berör kultur eller närliggande områden. Exemplen illustrerar utseendet och innehållet i två 
tidningsnummer.  

Figur 4. Tidningsomslag av tidningen Och!, Kultur Skåne. www.skane.se/kultur maj-juni 2008 

Utskick  
Kultur Skånes utskick kan t.ex. vara olika inbjudningar, information om bidrag, protokoll, 
trycksaker etc. Som tidigare nämnts försöker Kultur Skåne använda e-post i första hand, 
framför utskick med vanlig postgång, som används när det är motiverat eller vid behov. 

Interna kommunikationskanaler 
För att ge en helhetsbild, kommer här Kultur Skånes interna kommunikationskanaler att kort 
nämnas. De består av årliga förvaltningsmöten, arbetsplatsmöten, enhetsmöten, interna sidor 
på hemsidan, ett digitalt forum och e-post. Även om detta arbete inte behandlar de interna 
kanalerna, är det bra att känna till dem för förståelse av hela kommunikationsstrukturen.26

                                               
26 Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008 och www.skane.se/kultur 
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4.6 Målgruppernas användning av kommunikationskanalerna 
I den imageundersökning Kultur Skåne lät göra, tillfrågas respondenterna om hur de brukar ta 
del av information från Kultur Skåne. Som redovisats tidigare ovan i tabellerna, gör 65-67% 
det genom utskick eller kontaktperson på Kultur Skåne. 56-58% gör det genom tidningen 
"Och!" och Kultur Skånes hemsida. 23% tar del av informationen genom press, TV eller radio. 
(6% genom annat).  

I undersökningen redovisas statistik för de olika grupperna i detalj, hur de olika kanalerna 
används av dem. T.ex. skillnaden man/kvinna, ålder och hur de har svarat utifrån sin roll (chef, 
pedagog etc.). Där kan t.ex. utläsas för hemsidan, att 38% av männen tar del av information 
via denna kanal, att åldersgruppen 50 + har lägre användande av hemsidan som 
informationsväg m.m.  

Detta är dock det enda som kan utläsas om de olika kanalerna. Det finns ingen vidare 
information om kanalerna och hur de används i undersökningen. Det finns således ingen 
information hur de använder kanalerna, hur ofta, vad de använder dem till, vad de saknar o.s.v. 
Inte heller har Kultur Skåne själv någon statistik över hemsidan, då det inte finns något 
mätverktyg för hemsidan.  

Information om hur de olika kanalerna används av målgrupperna är bristfällig. Kunskapen och 
kännedomen om hur de används och inte används har stora brister. Information som är viktig 
för Kultur Skåne att känna till, då de enligt de olika undersökningarna som gjorts, inte alltid 
når fram på önskat sätt till sina olika målgrupper. Därför kompletteras befintligt material med 
mina egna undersökningar. 
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5. Resultat  
För att få fram mer användbara resultat har egna kvalitativa undersökningar gjorts, som 
redovisas i detta kapitel. Dessa består av en enkätundersökning och djupintervjuer med 
målgrupperna. 

5.1 Undersökningar 
Undersökningarna syftar till att få mer information om målgruppernas beteende och åsikter.  
En avgränsning som görs för att få ett hanterbart material, är att fokus kommer vara på ett 
urval av målgrupper och kanaler. 

Målgrupperna som står i fokus är kommuner och kulturproducenter. Valet har gjorts med 
tanke på att de är viktiga målgrupper, som Kultur Skåne arbetar direkt med och de parter som 
ska verkställa och utföra Kultur Skånes uppdrag. 

Med tanke på de kanaler som finns tillgängliga, gäller det att i främsta hand satsa på en kanal 
som kan åstadkomma förbättringar på så många plan som möjligt. Utifrån befintligt underlag, 
är min bedömning att hemsidan är den kanal som är värd att satsa mest på, med stor potential 
och kostnadseffektivitet. Därför föll valet på att undersöka hemsidan närmre. 

Då det inte fanns tillräckligt med information om hur målgrupperna fungerade i förhållande 
till hemsidan i det befintliga materialet, behövdes ytterligare information samlas in, som 
komplement till Kultur Skånes undersökningar. Då det redan gjorts flera kvantitativa 
undersökningar som dessutom hade stora luckor, kompletteras befintliga undersökningar med 
kvalitativa sådana. 

Jag behövde relativt omfattande information, samtidigt som jag ville ha djupgående 
information, med kort tidsåtgång. Valet föll då på att göra två kompletterade undersökningar. 
Dels en enkät till målgrupperna, med frågor av kortare karaktär, dels behövdes djupare 
information, som jag bedömde bäst kunde fås genom kvalitativa djupintervjuer.  

5.2 Enkätundersökning

Enkätundersökningen var av kvalitativ karaktär, med sex frågor totalt. Den bestod av öppna 
frågor, varav den sista gav möjlighet för övriga kommentarer. Urvalet var att täcka in så många 
som möjligt av personerna i målgrupperna. Adresslistor fanns tillgängliga på Kultur Skåne och 
formulären skickades ut till alla på adresslistorna, som skulle vara kompletta. Frågeformuläret 
skickades ut till målgrupperna per e-post till 107 personer. Av dessa utskick var resultatet 39 
svar, vilket ger en svarsfrekvens på 36 %. (För enkätfrågor, se bilaga). Även om urvalet inte är 
så stort, går det ändå att utläsa en del tydliga tendenser ur resultatet. 

Då resultaten från de olika målgrupperna var relativt lika, kommer jag att redovisa ett 
gemensamt resultat. För att göra resultatet lättöverskådligt, redovisas de viktigaste punkterna 
som framkom. Frågor med flera svar är rangordnade utifrån högst svarsfrekvens. Frågorna 
berör Kultur Skånes hemsida. 

Användning av Kultur Skånes hemsida 
Här redovisas resultatet av målgruppernas användning av Kultur Skånes hemsida. 
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• Kultur Skånes hemsida besöktes i snitt 1-2 gånger per månad 
• Cirka hälften gick in direkt på hemsidan, hälften via Region Skånes sida 

• Information som var vanligast att söka på hemsidan  
1. Information om bidrag (bidragsbeslut, besked, deadlines, riktlinjer m.m.) 
2. Kontaktuppgifter (till olika personer) 
3. Nyheter (pressmeddelande, om regionens kulturpolitik, aktuellt, vad är på gång) 
4. Nämndens dagordning och protokoll 
5. Barn- och ungdomskulturrelaterat/ Information om konferenser och seminarier 

• Vilka sidor använder du på hemsidan? 
1. Bidragssidor (om bidrag, blanketter m.m.) 
2. Klickar runt (ibland efter något särskilt, ibland för allmänt informera sig) 
3. Kulturnämnd (protokoll m.m) 
4. Kontaktuppgifter/ startsida/ kultur i vården 

Hur respondenterna använder hemsidan 
Hälften av respondenterna går in direkt på Kultur Skånes hemsida och hälften går in via 
Region Skånes hemsida. Problemet med att gå in via den sistnämnda hemsidan, är att alla 
tycker det är svårt att hitta via den sidan. Det vanligast är att Kultur Skånes hemsida besöks 
cirka en till två gånger per månad. 

Den information som besökarna mest sökte var i rangordning: -information om bidrag, 
-kontaktuppgifter, -nyheter, -nämndens dagordning och protokoll, -barn - och 
ungdomskulturrelaterat, -information om konferenser och seminarier. Av resultatet kan utläsas 
att det mestadels är information av praktisk karaktär som söks. Av svaren kan slutsatsen dras att 
de flesta söker viss information och går direkt ditt för att hitta den. Det innebär sannolikt att 
de då även missar annan information, som skulle kunna vara av intresse för dem. Visserligen är 
det bra att de själva kan söka upp praktisk informationen på hemsidan, men det finns även 
annat som Kultur Skåne önskar att de tar del av. En önskan finns också att få veta vad Kultur 
Skåne vill med hemsidan och vem de vänder sig till. 

När de tillfrågas vilka sidor de besöker på hemsidan, är det i princip samma svar som 
återkommer, fast i lite annan rangordning. Något nytt kommer däremot upp, och det är att 
vissa surfar runt på hemsidan. Detta är intressant, då det finns ett intresse från vissa besökare 
att söka mer information utöver den direkta. Det gäller för Kultur Skåne att fånga upp detta 
engagemang. Anledningen till att rangordningen skiljer sig något från ovanstående fråga, är att 
endast ett fåtal svarade på denna fråga, då de tyckte de redan hade besvarat den. 

Omdöme om Kultur Skånes hemsida 
Här presenteras resultaten av målgruppernas omdöme om hemsidan. 

• Vilket är ditt generella omdöme om hemsidan, på en skala 1-6? (6=högst värde)  
Snittbetyget är 3,4 

• Tycker du det är lätt eller svårt att hitta det du söker på hemsidan?  
Hälften tycker det är lätt och hälften svårt. Dock tycker alla att det är svårt att hitta via 
Region Skånes hemsida till Kultur Skånes. 
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Målgruppernas positiva och negativa omdömen om hemsidan, i form av deras egna 
kommentarer: 

+
”Bra och tydlig information” 
”Hittar ganska snabbt det man söker.”  
”Ganska lättöverskådlig och lättnavigerad” 
-
”Dåligt uppdaterad” 
”Tråkig layout, för få bilder”  
”Väldigt mycket info på sidorna = tröttnar och skumläser” 
”Om det är kommunerna som är användare, så låt det finnas mer övergripande info om detta.” 
”Vad vill man med sidan? Vem vänder man sig till?” 
”Följt utvecklingen, men tycker den följer inte gängse förnyelse av liknande sidor, sidor som 
oftast har tydligare strategi.”   
”Kanske svårt finna strategi för en sån sida (både politisk och myndighetsverksamhet)” 

Respondenternas omdöme om hemsidan 
Hemsidan fick 3,4 i snittbetyg, vilket kan tolkas som ett medelmåttigt betyg av hemsidan. 
Hälften tycker det är svårt att hitta på hemsidan, därför bör upplägget ses över, för att få en 
tydligare överblick av sidan. 

Det som enligt undersökningen är bra med sidan, är tydlig och bra informationen. Mer 
konkreta önskemål är bättre uppdatering av sidan, att minska mängden text på sidorna, för att 
göra den mer läsvänlig. Även att det fanns fler bilder och att layouten var mer tilltalande och 
lockande. Flera kommentarer gör gällande att strategin med sidan är oklar och otydlig, vilket 
verkar ge upphov till en hel del frågetecken. 

Förbättring av Kultur Skånes hemsida 
Här presenteras målgruppernas syn på vad som kan förbättras. 

• Vilken information saknar du på hemsidan? 
1. ”Övergripande info om Skånes kulturliv/ allmän info om vad som är på gång” 
2. ”Adressregister till alla som arbetar med kultur i regionen och vilka relationer dessa har 
till varandra/ Postadresser till kulturnämndens ledamöter/ Kultur Skånes funktioner i 
detalj, aktuella utredningar samt resultat och uppföljning av dessa./ Kulturpolitiska 
strategier/ Mer konkreta exempel på vad Kultur Skåne gör när de stödjer kultur, på vilket 
sätt.” 
3. ”Snabb och central översikt av nyheter/ På ett lätt sätt hitta vilka beslut som är tagna” 

Vad som kan förbättras med hemsidan 
När det gäller vad som kan förbättras i stort med hemsidan, så visar det sig finnas behov av 
övergripande information om Skånes kulturliv och allmän information om vad som är på gång. 
Även vilka Kultur Skånes funktioner är, samt mer konkreta exempel på deras insatser och vilka 
de kulturpolitiska strategierna är. 
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När det gäller mer detaljerade behov, framkom t.ex. en önskan om bättre adressregister, 
uppföljning av utredningar, att lätt hitta de beslut som är tagna och en snabb och central 
nyhetsöversikt.  
Enligt detta resultat finns flera stora förändringar som bör göras, då t.ex. en så viktig sak som 
strategi med sidan och vad Kultur Skåne gör och verkar för, uppenbarligen inte framgår med 
önskad tydlighet. Detta är viktigt och måste framgå. Förutom mer övergripande förändringar, 
finns även mer förändringar att genomföra, av finslipande karaktär. Exempel på detta är att 
uppdatera sidan och göra den mer läsarvänlig och tilltalande. 

Förutom brist på strategi för sidan och att det inte med önskvärd tydlighet framgår vad Kultur 
Skåne gör och verkar för, så är själva informationen som finns på hemsidan bra och tydlig. Det 
innebär att den befintliga informationen är bra, och det som behöver förändras är det sätt på 
vilket informationen presenteras. Främst handlar det om bättre läsvänlighet, trevligare layout 
och mer bilder. Allt för att öka tillgängligheten av sidan och göra den mer tilltalande för 
besökaren. D.v.s. det är mer form än innehåll som Kultur Skåne behöver fokusera på vid 
förändring av hemsidan. 

5.3 Djupintervjuer 
För att få en djupare bild av målgruppernas syn på Kultur Skånes hemsida, ville jag göra 
djupintervjuer. Tanken var att intervjua två personer ur varje målgrupp, d.v.s. sammanlagt sex 
personer totalt. Resultatet blev till sist fyra intervjuade personer, där varje målgrupp var 
representerad. Urvalet gjordes utifrån de positioner som ansågs lämpliga att intervjua för syftet. 
Dessa positioner var informationsansvarig för verksamheterna eller motsvarande, då de ansågs 
intressanta dels utifrån sin yrkesroll och dels då de i sin roll borde ha intresse för att hålla sig 
uppdaterade vad Kultur Skåne gör och ta del av information. 

Intervjuerna skedde antingen på plats eller per telefon. Intervjun var semistrukturerad, med 
möjlighet för de intervjuade att utveckla sina resonemang. (För djupintervjufrågorna, se bilaga). 
För att få en överblick av intervjuresultatet, har jag sammanställt de viktigaste punkterna som 
framkom. Observeras bör att på grund av det fåtal intervjuer som gjordes, är det inga 
representativa svar för målgrupperna. Dock framkommer intressanta synpunkter och tydliga 
tendenser kan ses utifrån resultatet. 

Här presenteras resultaten av djupintervjuerna, uppdelat i fyra olika huvudkategorier, som 
berör strategi, användning av sidan, vad som saknas och förbättringsförslag. Resultaten 
presenteras i form av målgruppernas egna kommentarer. 

Synpunkter som rör strategi  
”Syfte- mål- vision? Vem är mottagare?” 
”Fler länkar till verksamheten, står för lite om den (mycket fokus på nämnden)” 
”Läsa mer om vad Kultur Skåne gör, själva verksamheten” 
”Varför lyfts vissa saker fram? Vad är tanken bakom? (t.ex. loggor)” 
”Vilken är policy bakom loggor? Förstår ej koppling – varför ligger de här? ” 
”Otydligt vad Kultur Skåne gör! Vad är Kulturkatalogen? Vem står bakom?” 
”Nyheter för Kultur Skåne – vilket är allmänt/ Kultur Skåne?” 
”Ska regionen vara samlande resurs? Svårt hålla uppdaterad” 
”Borde ha policy för trycksaker –ej enhetligt” 
”Målgruppen verkar vara kulturförvaltningarna.” 

En tydlig tendens som framgår av resultatet, är otydligheten om vilken strategi som ligger till 
grund för Kultur Skånes hemsida och vem som är den tänkta mottagaren eller målgruppen. 
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Även vad Kultur Skåne egentligen gör upplevs som otydligt. Det verkar vara ett allmänt stort 
frågetecken kring dessa frågor. 

Användande av sidan 
”Letar efter specifik info” 
”Använder mest hemsidan till att gå vidare till annan info.” 
”Som uppslagsverk, ca 2-4 ggr per år. Kontaktperson + söka bidrag” 
”Läser OCH! istället för att surfa på hemsidan. Tror där står det som Kultur Skåne vill 
förmedla.”  

När det gäller hur intervjupersonerna använder sidan, så söker de mest efter specifik och 
praktisk information, som t.ex. kontaktpersoner och information om bidragssökande. 
Besökaren har alltså ett specifikt syfte med besöket på hemsidan. En respondent använder även 
hemsidan som uppslagsverk, vilket visar att det finns behov och intresse för information utöver 
den rent praktiska. 

Detta saknas 
”Saknar e-post undersökningar (för att komma in med rättelser)” 
”Var finner man det som fått stöd?” 
”Vilka har fått stöd? Kultur i vården- var hittas pågående projekt?” 
”Saknar kommunikation mellan Kultur Skåne - kulturförvaltningar, mer samarbete” 
”Saknar inspiration till nätverkande” 

När frågan kommer till vad som saknas på hemsidan, framkommer att på ett övergripande plan 
saknas kommunikation mellan Kultur Skåne och kulturförvaltningarna. De saknar även 
inspiration till nätverkande. På ett mer detaljerat plan, saknas information om vilka som fått 
stöd och även möjlighet för målgrupperna att komma in med rättelser angående information 
som berör deras verksamhet. 

Förslag på förändringar och förbättringar  
”Kalendarium- detta händer” 
”utbildning som regionen håller i borde samlas i kalendarium, speciellt inom andra enheter” 
”T.ex. uppdelning Kultur Skåne/ övrigt nytt i kulturlivet” 
”Om den var roligare skulle man läsa mer som kan vara intressant” 
”Adresslista till alla kulturförvaltningar.” 
”Önskar årsredovisningar även för associerade” 
”Funktion viktigast - lyft fram det viktigaste” 
”Ska vara lättillgänglig” 

De tillfrågade ger även en del förslag på hur hemsidan kan förbättras. Det som står på 
önskelistan, är ett kalendarium för det som händer i kulturregionen. Även ett kalendarium med 
övergripande information om utbildning som Kultur Skåne håller i önskas. En person vill ha 
uppdelning av nyheter efter vem som är avsändaren, d.v.s. vilka som är Kultur Skånes nyheter 
och vilka som är övriga nyheter. Alla är överrens om att funktionen är det viktigaste och att det 
viktigaste ska lyftas fram och vara lättillgängligt. De är även eniga om att ifall sidan var roligare, 
skulle de inte bara söka efter specifik information, utan även läsa mer som skulle kunna vara av 
intresse. 

Uppdelat i de fyra ovanstående kategorierna, är det sammanfattningen av resultatet av 
djupintervjuerna. Det måste tas i beaktande, att detta är resultatet av fyra personers deltagande 
i djupintervjuer. Men även om urvalet är litet, kan ändå tydliga tendenser ses. Resultatet ger 
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trots allt en tydlig fingervisning om vad som saknas och vad som kan förbättras. Det är också 
intressanta och viktiga synpunkter som framkommer av djupintervjuerna. Det är framförallt av 
intresse, då Kultur Skåne sedan tidigare i princip inte haft någon feedback alls om hemsidan. 
De har inte heller haft någon mätare på hemsidan, som kunnat ge information hur många 
besökarna är och hur dessa söker på hemsidan.27 Därför är intervjuerna extra viktiga. 

Intressant är också de många likheter som visar sig i resultaten av de båda ovanstående 
undersökningarna. Med den större svarsfrekvensen av frågeformuläret i kombination med den 
djupare informationen som framkom från intervjuerna, har en relativt god bild av 
målgruppernas synpunkter och användandet av Kultur Skånes hemsida framkommit. 

Utöver undersökningarna, framkom under min genomgång av hemsidan, att det fanns flera 
olika mindre nyhetsbrev kopplade till hemsidan. Detta ger ett splittrat intryck, det ger olika 
signaler och bidrar inte till den tydlighet och samstämmighet som Kultur Skåne strävar efter. 

                                               
27 Möte med kommunikationsenheten på Kultur Skåne, mars-maj 2008 och www.skane.se/kultur 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer Kultur Skånes befintliga målgruppsindelning analyseras, för att finna 
lämpligare indelning. Analys av utvalda målgrupper och kommunikationskanalen Kultur 
Skånes hemsida görs. Målhierarkitrapporna fylls i, för att ge en bild av Kultur Skånes 
önskvärda mål. 

6.1 Målgrupper 
Kultur Skåne delade upp sina målgrupper i fyra nya målgrupper, efter sin egen kartläggning, 
som tidigare nämnts. Vid en närmre observation av denna uppdelning, visar det sig att den inte 
är optimal. Dessa grupper består av:  

Kulturaktörer (de som på något sätt är aktiva i själva produktionen av kultur, t.ex. konstnärer, 
kulturpedagoger etc.) 
Kommuner (gruppen består av personal inom kommunala världen som arbetar med 
verksamheten inom förvaltningen, t.ex. personal inom offentlig verksamhet, kultursekreterare, 
kulturadministratörer, tjänstemän)  
Politiker (politiker på kommunal och regional nivå) 
Övriga professionella inom respektive område (detta kan vara t.ex. lärare, 
kultursamordnare, läkare, forskare, gallerister m.fl.) 

Som några exempel på brister i denna målgruppsindelning kan nämnas följande: Det fattas 
fortfarande stora och viktiga grupper, som helt fallit bort i denna uppdelning. Målgruppen 
"Kommuner" är alldeles för omfattande och diversifierad och gruppen "Övriga professionella 
inom respektive område", är alldeles för bred. Den är något av en "slaskgrupp". På grundval av 
detta, har målgruppsarbetet utvecklats och en djupare analys gjorts, för att få fram en mer 
relevant och heltäckande målgruppsindelning. 

Den nya uppdelningen består av fem målgrupper: Regional förvaltning/Landsting, 
Kommunerna i Skåne, Kulturproducenter i Skåne, Intresseorganisationer och Statliga aktörer. 

Målgruppen regional förvaltning/ Landsting består av olika regioner eller landsting. Trots att 
Region Skåne egentligen är en intern grupp, då Kultur Skåne ingår i organisationen, så finns de 
med här. Anledningen är att de olika områden som berörs här (t.ex. vård och omsorg) i 
förhållande till Kultur Skåne fungerar på samma sätt som en extern organisation. Deras 
relationer fungerar som externa, då de inte arbetar inom samma verksamhet eller förvaltning. 
Det enda som gör dem till interna, är att de ingår i koncernen Region Skåne. 

Kommunerna finns kvar som målgrupp sen tidigare uppdelning, med skillnaden att den delats 
upp i två delar, utifrån sina olika roller som "utvecklare" och "beställare". Första undergruppen 
"Kommunal förvaltning" består av aktörer inom kommunen som på något sätt utvecklar 
kulturen. Det kan t.ex. vara kultursekreterare. Den andra undergruppen, som är beställare, 
består av Utbildning/Skola, Omsorg, Turism, Kultur. I denna grupp finns personer som 
fungerar som beställare av kultur, det kan vara kulturombud på en skola eller liknande, som 
köper in någon typ av kultur, t.ex. en föreställning. 

Kulturproducenter är också en grupp som kvarstår sen tidigare. Gruppen består av 
Kulturinstitutioner inklusive bibliotek, kulturkonsulenter, kulturproducenter inom fria sektorn 
och aktörer inom folkbildningsområdet. Gruppen består, precis som tidigare, av personer som 
på något sätt är inblandade i själva produktionen av kultur. 
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Intresseorganisationer (opinionsbildare) är en ny grupp som tillkommit. Gruppen består av 
personer som företräder yrkesförbund, intresseföreningar, arbetsgivarföreningar och 
branschorganisationer. Detta var grupper som i tidigare målgruppsindelning inte fanns med, 
men som är en mycket viktig målgrupp, då de har stort inflytande på kultursektorn. 

Statliga aktörer är också en ny grupp. Den fanns till vissa delar med i tidigare uppdelning, men 
har nu fått en tydlig plats. Aktörerna här består av: Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, 
länsstyrelsen i Skåne och Universitet/Högskola. Gruppen har stort inflytande på kultursektorn 
och även stor makt, då flera av dem sätter agendan för kulturområdet. 

Politiker föll bort som grupp från tidigare, då alla målgrupper förutom denna berörde Kultur 
Skånes förvaltningsdel, d.v.s. själva verksamheterna. Hur som helst är politikerna viktiga och 
bör beaktas. De påverkar ju dessutom alla delar inom Kultur Skåne, då tjänstemännen ska 
verkställa politikernas beslut. Därför hamnade politikerna, istället för i en egen målgrupp, som 
en politisk dimension, då de påverkar alla ovan nämnda delar. Mer rättvisande var således att 
den politiska dimensionen, fick en egen nivå, som kan utläsas i tabellen under den rubriken. 
Nivå har först delats upp utifrån om det är regional, nationell eller internationell nivå. 
Därunder finns alternativet politisk nivå, eller annan nivå (t.ex. tjänstemän). På så sätt kan man 
särskilja om det berör en politisk målgrupp eller inte. 

Andra delar som fattades i den gamla uppdelningen, var målgrupper med internationell 
karaktär, som är viktiga men som inte kom i direkt fokus och kanske till och med inte alls togs 
hänsyn till i tidigare uppdelning. Första tanken var att placera dessa i en gemensam målgrupp 
kallad internationella aktörer. Men det blev en alldeles för grov och missvisande uppdelning. 
Därför fick de, på samma sätt som politikerna, bli en egen nivå, som berör alla ovan beskrivna 
målgrupper i sina verksamheter, beroende på under vilken verksamhet de passar in. På så sätt 
får de en mer rättvis och korrekt behandling, som en dimension jämte respektive målgrupp. 
För att tydliggöra och visualisera den nya målgruppsindelningen, visas nedan ett schema.   

6.2 Kultur Skånes externa målgrupper 
Här presenteras den nya målgruppsindelningen i form utav en matris/ tabell för att på ett 
mer överskådligt sätt kunna visualisera och använda sig av denna indelning. Matrisen är 
uppdelad efter huvudmålgrupperna, där respektive grupp har sina undergrupper i samma 
ruta. Dessa kan sedan delas upp ytterligare, utifrån behov, ifall Kultur Skåne behöver 
förfina och segmentera sina målgrupper mer. Som tidigare nämnts delas även målgrupperna 
upp utifrån nivå; regional o.s.v. och även ifall nivån är politisk eller ej. På detta sätt ges en 
bra uppdelning, där uppdelningen sker utefter önskemål, behov och situation, mer eller 
mindre detaljerat. Därefter kan kommunikationen styras utifrån den uppdelning som är 
vald. 
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MÅLGRUPP                
Nivå:  Regional  Nationell  Internationell 

    Politisk Annan Politisk Annan Politisk Annan 
Regional förvaltning/ Landsting              
Region Skåne             
Övriga landsting och Regioner              
Kommunerna i Skåne           
Kommunal förvaltning (utvecklare)           
Kommunal förvaltning (beställare)           
Utbildning/ Skola             
Omsorg              
Turism                  
Kulturproducenter           
Kulturinstitutioner inkl. bibliotek           
Kulturkonsulenter             
Kulturproducenter inom fria sektorn           
Aktörer inom folkbildning              
Intresseorganisationer
(opinionsbildare)           
Yrkesförbund             
Intressegrupper             
Föreningar             
Arbetsgivarföreningar             
Branschorganisationer              
Statliga aktörer             
Kulturrådet             
Riksantikvarieämbetet           
Departement (kultur, utbildning o.s.v.)           
Länsstyrelsen i Skåne           
Universitet/ Högskola                
Figur 5. Matris över Kultur Skånes målgrupper och deras uppdelning.
                                                         
Den här målgruppsindelningen ska vara heltäckande, d.v.s. täcka in alla Kultur Skåne viktiga 
målgrupper. Uppdelningen är också relevant, på så sätt att varje gruppering baseras på den roll 
gruppen har gentemot Kultur Skåne och bör således ha starka gemensamma nämnare för hur 
Kultur Skåne ska kommunicera med dem. Uppdelningen gör också att målgrupperna blir 
överskådliga och i vilket sammanhang de befinner sig. 

Något som är viktigt att tänka på, är att alla målgrupper i slutändan består av individer, t.ex. 
företrädare för branschorganisationer, yrkesförbund, kulturrådet m.m. Det är användbart 
för Kultur Skåne om de i sin kommunikation vill arbeta med någon som t.ex. förebild eller 
opinionsbildare. Någon som på ett effektivt sätt kan fungera som ”katalysator” för Kultur 
Skånes kommunikation med målgruppen.  

En målgrupp kan också fungera som kanal till en annan målgrupp och en person i en målgrupp 
kan även fungera som en kanal till andra personer inom och utom målgruppen. T.ex. har 
Kultur Skåne kontakt med en tjänsteman (t.ex. kultursekreterare) på kommunen, som i sin tur 
har kontakt med någon kulturaktör. Då fungerar tjänstemannen som en kanal för Kultur 
Skåne till kulturaktören. Tjänstemannen har också kontakt med t.ex. politiker och är därmed 
en nyckelaktör. Kommunikationen går åt två håll, d.v.s. den kan gå till tjänstemannen också. 
På detta sätt bildar personer en mängd olika kanaler, åt olika håll. 
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Med en relevant målgruppsindelning kommer jag gå vidare med analysen för att få svar på hur 
Kultur Skånes kommunikation kan bli effektivare. Detta genom en analys av respektive 
målgrupp. För att kunna gå tillräckligt djupt in på varje målgrupp, fokuserar jag på 
kommunerna och kulturproducenterna, då omfånget inte tillåter att behandla alla. 

Hur ska Kultur Skåne kunna förbättra sin kommunikation med dessa målgrupper? Vilka 
alternativ finns? För att göra en ytterligare avgränsning, fokuserar jag på en kanal, p.g.a. 
omfångets karaktär. 

I Kultur Skånes imageundersökning framkom en hel del av positiv karaktär, t.ex. att många av 
respondenterna har höga förväntningar, ser positivt på framtida samarbete och relativt många 
har stort förtroende för Kultur Skåne. Detta är bra som utgångspunkt att gå vidare med. Det 
finns också en del att satsa mycket på för att förbättra, t.ex. Kultur Skånes tydlighet och 
samstämmighet. Dessutom finns det många som är neutralt inställda, som det gäller att få över 
på ”rätt sida”.  

Med tanke på de kanaler som finns tillgängliga, gäller att i främsta hand satsa på en kanal som 
kan åstadkomma förbättringar på så många plan som möjligt. Min bedömning, med det 
underlag som finns till hands, är att hemsidan är den kanal det är värt att satsa mest på. 

Det finns flera skäl att välja hemsidan. Det är en kostnadseffektiv kanal som har potential att 
nå ut till många. Även med tanke på att det är en offentlig förvaltning som bör och måste vara 
ekonomiskt sparsamma och att både deras policy och ekonomin begränsar utvecklingen av flera 
av de andra kanalerna, är detta ett bra val. Hemsidan är en effektiv kanal, med stor potential, 
där mycket information ryms. Den är enkel och snabb att uppdatera och kan fungera som ett 
övergripande informations- och kommunikationsnav. Ett annat skäl är att det finns stora 
möjligheter att förbättra den. 

Som framkommit finns det en hel del brister i Kultur Skånes kommunikation. Dels att de är 
otydliga och osamstämmiga i sin kommunikation. 

När det gäller hur respondenterna i imageundersökningen tar del av information från Kultur 
Skåne, så gör de flesta det (65-67%) genom utskick eller personliga kontakter. 55-58% tar del 
av information genom tidningen "Och!" eller hemsidan.  

Det vanligaste är således att de tillfrågade får information genom personlig kontakt med Kultur 
Skåne. Det är positivt på det sättet att Kultur Skåne vill verka för det personliga mötet och 
dialog, men ett problem kan vara att parterna bara berör en viss specifik fråga. Sannolikt missar 
personen/målgruppen därför att ta del av annan värdefull information. Samma sak gäller 
utskicken, som oftast rör något specifikt ämne, som t.ex. en inbjudan till utbildning/konferens. 
För detta syfte, d.v.s. att ta del av nyttig allomfattande information, som inte är specifikt 
riktad/ rör ett visst ämne, fyller hemsidan en viktig funktion.  

Problemet här är att en relativt stor del aldrig nyttjar hemsidan för informationsinsamling, de 
använder överhuvudtaget inte denna kanal. Ett antagande är att hemsidan långt ifrån når sin 
fulla potential som kommunikationskanal. Med tanke på hur Kultur Skånes kommunikation 
ser ut, som bygger mycket på personliga möten, och att trycksaksproduktionen är begränsad, så 
har hemsidan en mycket viktig funktion att fylla för Kultur Skåne och målgrupperna. 
.
Med detta i fokus, kommer jag att gå vidare med analys av målgrupperna kommuner och 
kulturproducenter, som sätts in i målhierarkitrappan. Kommunerna är en målgrupp och 
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målgruppen kulturproducenter segmenteras i två undergrupper: institutioner och fria sektorn, 
då de har olika förutsättningar och därför bör beaktas som två olika segment av samma 
målgrupp. 

Med hjälp av undersökningsresultaten kunde jag till vissa delar ta reda på hur det verkligen 
förhöll sig i dagsläget, var målgrupperna befinner sig på trappan i verkligheten. Insatsen är att 
hitta lämpligaste sätt att överbrygga avståndet mellan det verkliga och önskade tillståndet. 

6.3 Målhierarkitrappor för kulturproducenter och kommuner 
Nedan finns de ifyllda målhierarkitrapporna för respektive målgrupp, med hemsidan i fokus. 
Med hjälp av Kultur Skåne fastställdes slutmål och beteendemål. Därefter, för att kunna 
uppfylla dessa mål, fyllde jag i lämpliga och önskvärda kommunikationsmål. 
Målhierarkitrapporna är gjorda utefter imagundersökningen och resultaten av egna 
undersökningar. 

Kulturproducenter (11 institutioner och Fria sektorn)  

Målhierarkitrappa för institutionerna 

Slutmål: Förbättra Kultur Skånes image, i synnerhet vad gäller tydlighet och samstämmighet, 
på basis av imageundersökningen. (Tydlighet syftar på att Kultur Skåne ska vara tydliga i sin 
kommunikation och samstämmighet att ge ett samstämmigt intryck av all kommunikation, 
d.v.s. att målgrupperna känner igen Kultur Skåne som avsändare.)  

Beteendemål:
1. Ta del av de politiska beslut som tas i kulturnämnden. (För att vara uppdaterad om vad 

som händer på området - både vad som rör dem själva och de övriga institutionerna 
inom regionen)  

2. Att aktivt ta del av Kultur Skånes funktion och mandat, genom att gå in på hemsidan 
(för att nå ökad tydlighet och samstämmighet.) 

Kommunikationsmål:    Uppmärksamma och öka kunskap! 
    Handling:       Gå in på Kultur Skånes hemsida 
    Intentioner:                   Fundera på att använda Kultur Skånes hemsida 
    Attityd:  ”Kultur Skåne fyller en viktig funktion och på deras hemsida finns 

värdefull information.” 
    Kunskap:  Känna till vad Kultur Skåne gör, vilken funktion de har och vilken 

information som finns tillgänglig på hemsidan 
   Medvetenhet/intresse:  Inse att Kultur Skåne fyller en viktig funktion och har mycket att   

erbjuda. 
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Målhierarkitrappa för fria sektorn 

 (Bidragsmottagare) 

Slutmål: Öka ”värdet” på Kultur Skånes image, i förhållande till tydlighet och 
samstämmighet.(se ovan) 

Beteendemål:
1. Ta del av information om bidragssökande och kriterier för detta, hämta blanketter 

m.m. (För att kunna söka bidrag på rätt sätt och känna till processen kring detta.) 
2. Att aktivt ta del av Kultur Skånes funktion och mandat, genom att gå in på hemsidan. 

(för att nå ökad tydlighet och samstämmighet.) 

Kommunikationsmål:    Uppmärksamma och öka kunskap! 
    Handling:       Gå in på Kultur Skånes hemsida 
    Intentioner:                   Fundera på att använda Kultur Skånes hemsida 
    Attityd:  ”Kultur Skåne fyller en viktig funktion och på deras hemsida finns 

värdefull information.” 
    Kunskap:  Känna till vad Kultur Skåne gör, vilken funktion de har och vilken 

information som finns tillgänglig på hemsidan 
    Medvetenhet/intresse:  Inse att Kultur Skåne fyller en viktig funktion och har mycket att   

erbjuda. 

Kommuner 

Målhierarkitrappa för kommunerna 

 (kulturchefer eller motsvarande) 

Slutmål: Öka ”värdet” på Kultur Skånes image, i förhållande till tydlighet och samstämmighet. 
(se ovan) 

Beteendemål:
1. Ta del av de politiska beslut som tas i kulturnämnden. (För att vara uppdaterad om vad 

som händer på området - både vad som rör dem själva och de övriga 
institutioner/kommuner inom regionen)  

2. Att aktivt ta del av Kultur Skånes funktion och mandat, genom att gå in på hemsidan 
(för att nå ökad tydlighet och samstämmighet.) 

Kommunikationsmål:    Uppmärksamma och öka kunskap! 
    Handling:       Gå in på Kultur Skånes hemsida 
    Intentioner:                   Fundera på att använda Kultur Skånes hemsida 
    Attityd:  ”Kultur Skåne fyller en viktig funktion och på deras hemsida finns 

värdefull information.” 
    Kunskap:  Känna till vad Kultur Skåne gör, vilken funktion de har och vilken 

information som finns tillgänglig på hemsidan 
    Medvetenhet/intresse:  Inse att Kultur Skåne fyller en viktig funktion och har mycket att 

erbjuda. 
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7. Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras utifrån resultat och analys av ovanstående undersökningar: 
En relativt bra bild av målgruppernas beteende på hemsidan har framkommit. T.ex. kan 
nämnas hur ofta de går in och vad de söker för information. En bra bild av målgruppernas 
åsikter om hemsidan har också framkommit. Exempelvis vad de tycker är bra och dåligt, vad de 
saknar etc. Detta har mynnat ut i följande huvudpunkter av slutsatser om hur Kultur Skåne 
kan förbättra sin kommunikation med sina externa målgrupper genom hemsidan: 

• Enklare entré från Region Skånes hemsida 
• Vad Kultur Skåne gör – kulturpolitiska strategier och verksamheten 
• Övergripande information om Skånes kulturliv, vad är på gång -kalendarium ”detta 

händer” 
• Utbildning samlat i kalendarium 
• Mer kommunikation mellan Kultur Skåne och kulturförvaltningarna/ Mer samarbete 

–mer inspiration till nätverkande 
• Funktion viktigast – lyft fram det viktigaste, ska vara lättillgängligt 
• Gör hemsidan tydligare och skapa enhetlig linje 
• Om sidan är roligare, lockar den till mer läsning!

Slutsatserna är att dels behöver vissa övergripande saker förändras och dels mindre detaljer, som 
än är viktiga för helheten. De övergripande förändringarna är att det måste finnas en strategi 
för hemsidan som ska framgå och att Kultur Skåne tydligare behöver kommunicera vad de 
egentligen gör, både på ett övergripande och konkret sätt. 

De mindre justeringar som behövs, är att hemsidan görs mer läsvänlig. Detta görs t.ex. genom 
att det viktigaste lyfts fram och görs lättillgängligt, att sidan blir tilltalande och läsvänlig, med 
fler bilder och bättre layout. Om sidan är roligare, lockar den till mer läsning! 

Enligt resultatet söker de flesta besökare efter specifik information på hemsidan. Om 
ovanstående förändringar görs, kommer sannolikheten öka för att fler söker även annan 
information som kan vara till gagn för dem, utöver den information de primärt söker efter. 
Detta då en mer tilltalande sida dels lockar till mer läsning och dels då budskap och struktur 
gör informationen mer lättillgänglig. 

Dels ökar det målgruppernas kunskap om Kultur Skåne och dels förbättrar det förhoppningsvis 
deras attityd till Kultur Skåne, vilket var det som eftersträvades i enlighet med 
målhierarkitrappan. Ovanstående förändringar skapar också större tydlighet och 
samstämmighet gentemot målgrupperna, då det t.ex. tydligare framgår vad Kultur Skåne gör 
och även en väl genomtänkt hemsida ger ett samstämmigt, enhetligt intryck. 

För att förstärka hemsidan och få fler ur målgrupperna att söka sig till och använda den 
frekvent, är en god idé att utnyttja de möjligheter Kultur Skåne har. Detta kan göras genom 
tidningen ”Och!”, som är en stark kanal med många läsare i målgrupperna. Då olika kanaler 
har olika uppgifter, kan lämpligtvis mjukare information kommuniceras, samtidigt som Kultur 
Skåne här kan ”puscha” för hemsidan. Det är positivt och effektivt när flera kanaler kan lansera 
varandra, det kan ge starka synergieffekter. I ”Och!” ska målgrupperna få veta varför det lönar 
sig att använda hemsidan. Detta kan t.ex. göras genom goda exempel. T.ex. kan en lämplig 
person, ett föredöme, berätta om fördelarna med hemsidan. 
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8. Strategi 
Utifrån undersökningarnas resultat och slutsatser, kommer en strategi för Kultur Skåne att 
läggas upp. Denna strategi syftar till att uppfylla målen i målhierarkitrappan. D.v.s. att öka 
målgruppernas kunskaper om Kultur Skåne genom att få dem att använda hemsidan, 
som i sin tur ska leda till större tydlighet och samstämmighet. 

Hemsidan bör fungera som ett informationsnav, som ska nå ut till många med mycket 
information. Kultur Skåne ska tillgodose målgruppernas behov och ta hänsyn till deras åsikter, 
samtidigt som Kultur Skåne för ut det budskap de vill kommunicera genom hemsidan. 

Strategin syftar dels till att få målgrupperna att använda hemsidan och dels till att skapa en 
hemsida som både fyller målgruppernas behov och samtidigt kommunicerar ut det Kultur 
Skåne vill kommunicera ut. 

Den första åtgärden är således att förbättra Kultur Skånes hemsida utifrån de slutsatser som 
nämnts ovan. Den andra åtgärden är att få målgrupperna att regelbundet använda sig av 
hemsidan.  

8.1 Budskapsstrategi 
För att få fler av målgrupperna att använda hemsidan, behövs en budskapsstrategi. Ett lämpligt 
budskap att förmedla till målgrupperna är att: 
”Kultur Skåne fyller en viktig funktion och på hemsidan finns värdefull information.” 
Detta ska hjälpa till att skapa en positiv attityd till Kultur Skåne. 

8.2 Medievalsstrategi 
Budskapet ska framgå både på ett direkt och ett indirekt sätt på hemsidan. Men för att få 
målgrupperna att söka sig till hemsidan och frekvent använda den, krävs att de tar till sig 
budskapet även på andra sätt. Hur ska då Kultur Skåne göra för att förmedla och nå ut med 
budskapet till målgrupperna? 

Förbättra hemsidan så att den tilltalar målgrupperna och fyller deras behov. För att få 
målgrupperna att besöka hemsidan och använda den regelbundet: 

Skapa ett nyhetsbrev, som skickas ut via e-post och även finns tillgängligt på hemsidan. Syftet 
med brevet är dels att hålla målgrupperna uppdaterade och att öka intresset för Kultur Skåne 
och dels bidra till ett frekvent användande av hemsidan. 

Hemsidan, nyhetsbrevet och tidningen Och! bildar tillsammans en kommunikationsenhet, där 
hemsidan är navet och alla tre medier förstärker och kompletterar varandra. Detta skapar 
synergieffekter. För att få bäst effekt ska dessa kanaler samordnas och varje medium ska ha den 
uppgift som är lämpligast för just den kanalen. Varje kanal har så att säga en huvuduppgift. 

Hemsidan 
Hemsidan ska fungera som informations- och kommunikationsnav och här ska besökaren 
förstå helheten och få en god överblick av Kultur Skåne (vad Kultur Skåne gör, vilken 
information som finns här m.m.). Här ska i huvudsak hårdare material finnas, t.ex. blanketter, 
kontaktuppgifter m.m. och även fördjupningar, t.ex. större informationsmassa och djupare 
information. Informationen på hemsidan ska vara tydlig och den ska skapa ett samstämmigt 
intryck av Kultur Skåne. D.v.s. informationen ska vara samordnad så att den som läser på 
hemsidan ser och känner att allt kommer från samma avsändare, att det tydligt framgår att det 
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är Kultur Skåne som står bakom. Det kan t.ex. innebära att olika enheter har samma uttryck, 
både stil- och språkmässigt. Insatserna på hemsidan ska vara samordnade, så ett gemensamt 
uttryck blir tydligt för användaren. 

Nyhetsbrevet  
Nyhetsbrevet ska innehålla nyheter av kortare karaktär, och läsaren får sedan fördjupa sig på 
hemsidan. Brevet ska vara en ”intresseväckare” och snabbt ge övergripande information så 
målgrupperna alltid är uppdaterade. 

Nyhetsbrevet ska förse målgrupperna med nyheter från Kultur Skåne (t.ex. kulturnyheter i 
allmänhet, nyheter från Kultur Skåne (t.ex. nämndens beslut), men även påminnelser om 
anmälningar, eller sista datum för utbildning och bidragsansökningar, rapportering från 
pågående projekt, och annat som kan vara av intresse. Brevet är också en utmärkt kanal för 
Kultur Skåne att göra reklam för hemsidan Det ska även locka läsaren att gå vidare till 
hemsidan. Detta sker enkelt genom en direktlänk i brevet till hemsidan. Detta ger goda 
förutsättningar och stor chans att personen verkligen går vidare till hemsidan. 

Brevet fyller en bra funktion i sig själv, även om inte alla går vidare till hemsidan, blir de ändå 
kontinuerligt uppdaterad om och av Kultur Skåne. Det är också positivt på så vis att brevet 
kommer automatiskt, d.v.s. läsarna behöver inte göra någon egen aktiv handling, utan tar emot 
brevet via sin e-post. Brevet ska komma automatiskt till dem, om de inte aktivt väljer att säga 
upp det. 

Det finns en mängd fördelar med ett nyhetsbrev. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt 
att kommunicera, som alltid är aktuellt och lätt uppdateras. Informationen kan skräddarsys 
efter t.ex. person eller målgrupp. Det är också ett enkelt sätt att förmedla till andra än 
mottagaren, då denne kan vidarebefordra brevet med en knapptryckning. 

Tidningen Och! 
Tidningen ”Och!” kan på ett bra sätt komplettera hemsidan, då det är en kanal som lämpar sig 
bra för ”mjukare” material, så som personliga berättelser och exempel på samarbete mellan 
olika målgrupper och Kultur Skåne. Här kan t.ex. finnas inslag om hur Kultur Skåne arbetar 
strategiskt och med konkreta och praktiska exempel är det lättare för mottagaren att ta till sig 
och förstå. Det kan vara en berättelse om hela processen, från ett politiskt beslut ända fram till 
en slutproduktion av t.ex. en viss konstutställning, där läsaren kan förstå var Kultur Skåne 
kommer in i bilden. I från tidningen kan hänvisningar till hemsidan finnas, där den som vill 
kan fördjupa sig och läsa mer.  

Tillsammans kan dessa kanaler komplettera och förstärka varandra, vilket skapar 
synergieffekter. Hemsidan gör reklam för nyhetsbrevet och vice versa. Tidningen ”Och!” 
kompletterar hemsidan och fokuserar på inslag som är mest lämpliga för kanalen, samtidigt 
som den har möjlighet att göra reklam för både hemsidan och nyhetsbrevet, på ett effektivt 
sätt, då den går ut och läses av många i målgrupperna. Hemsidan rymmer mest information 
och är navet för Kultur Skånes kommunikation. 
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9. Förslag på åtgärder 
Här presenteras konkreta förslag på hur Kultur Skåne kan omsätta strategierna till praktiska 
lösningar och åtgärder. 

Göra om hemsidan utifrån slutsatserna (se skiss nedan)
Genom att göra om och förbättra hemsidan, blir kommunikationen med målgrupperna 
tydligare och effektivare. Med en mer tilltalande hemsida, är förutsättningarna stora för att fler 
använder den, vilket ökar kunskapen och eventuellt förändrar attityden till Kultur Skåne. 

Skapa ett nyhetsbrev  
Brevet ska finnas på hemsidan och skickas ut via e-post. Viktigt är också att alla befintliga 
nyhetsbrev tas bort, för att skapa samstämmighet. 

Innehållet i nyhetsbrevet ska vara av både allmän och mer specifik information, d.v.s. en fast 
och en rörlig del (målgruppsanpassad) i nyhetsbrevet, beroende på målgrupp. Den fasta delen 
innehåller allmän information, som är av intresse och rör alla målgrupper. Den rörliga delen är 
riktad till respektive målgrupp, med för dem relevant information, en specifik del. På så sätt får 
alla ta del av övergripande viktig information om Kultur Skåne samtidigt som de får 
information som bara berör den egna målgruppen. Det blir då en bra mix av effektstyrd och 
efterfrågestyrd information, d.v.s. av vad Kultur Skåne vill föra ut och vad målgrupperna vill 
ha. T.ex. kan den fasta delen av brevet innehålla nyheter och beslut m.m. som är intressant för 
alla målgrupper. I brevet som skickas till t.ex. målgruppen Kulturproducenter, kan den rörliga 
delen innehålla information om utbildningar och projekt som bara berör denna grupp. På så 
sätt får alla målgrupper både övergripande kunskap om Kultur Skåne, samtidigt som de alltid 
får riktad information, som bara berör just deras målgrupp. 

Nyhetsbrevet ska vara relativt kort, så det går snabbt att läsa. Det ska ge möjlighet till 
fördjupad information via hemsidan. Det ska också skickas ut regelbundet och ha lättillgänglig 
information, samtidigt som layouten är tilltalande och med tydlighet visar att Kultur Skåne är 
avsändaren. Detta förstärker även Kultur Skånes image. 

Gör reklam för nyhetsbrevet och nya hemsidan 
Gör reklam för nyhetsbrevet på hemsidan och i tidningen Och! Skicka ut brevet till alla i 
kultursektorn första gången, låt dem sen få välja om de vill fortsätta prenumerera. Tidningen 
går ut till 1500 personer, därför är även den en utmärkt kanal för att sprida information om 
nyhetsbrevet.  

Gör reklam för den nya hemsidan i nyhetsbrevet och i tidningen ”Och!”. Då det är två olika 
kanaler, ökar möjligheterna för att läsaren verkligen ska gå in på hemsidan. De kan tillsammans 
stärka varandra, och genom de olika angreppssätten ska läsaren förstå varför det är bra att 
använda hemsidan. 

9.1 Skiss och förslag till Kultur Skånes nya hemsida 
Utifrån slutsatserna har jag tagit fram en skiss på ett förslag till hemsida för Kultur Skåne, som 
ska förbättra den och skapa förutsättningar för effektivare kommunikation med målgrupperna. 
Även om det inte finns möjlighet att genomföra förslaget identiskt, p.g.a. Region Skånes 
policy, kan Kultur Skåne plocka ut det som är möjligt att genomföra och därutöver se förslaget 
som en inspirationskälla eller idéskiss. 
Förslaget har lagts upp enligt följande: 
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Design och färger 
Förslaget är gjort med hänvisning till och utgångspunkt från Kultur Skånes grafiska profil, för 
att skapa igenkänning, samstämmighet och en röd tråd. Detta ska bidra till att skapa en helhet 
utseendemässigt, med den grafiska profilen som grund. Här känns de stiliserade grafiska bladen 
igen, som i sina olika färger representerar de olika enheterna inom Kultur Skåne. 
Bakgrundsfärgen är svart, precis som bakgrunden för den grafiska profilen. Flikarna är också i 
form av blad, för att ge ett mjukare och mer levande intryck. Både namnet ”Kultur Skåne” 
finns med, liksom Region Skånes logotyp. Det ska vara tydligt att se att det är Kultur Skånes 
hemsida, samtidigt som det syns att Region Skåne står bakom sidan. Bladen och färgerna på 
hemsidan ska ge ett mer levande, lockande och tilltalande intryck, som ska få besökaren att 
koppla till Kultur Skånes grafiska profil och samtidigt stärka imagen. Det ska även sända de 
signaler som är avsedda med profilen med bladen, d.v.s. om ett levande och växande 
kulturträd, symboler för ett levande kulturliv. 

Den övriga färgstrategin med ljusblå text för nyheterna, den enda färgade texten, är tänkt att 
sticka ut och dra uppmärksamhet till sig. Det som är i färg, ger signal om att något är viktigt.28

Hur färger tolkas är högst personligt och varje betraktare har sina egna associationer till en viss 
färg. Den ljusblå färgen för nyheter, är en ljusare valör av primärfärgen blå. Tanken är att 
associationerna ska föras till något friskt och nytt, blått som himmel och hav, seriositet och 
trovärdighet. Den rosa färgen, som bl.a. används som skiljelinje mellan nyheterna, är tänkt att 
ge ett piggt och livfullt inslag. Den håller samma valör som den ljusblå färgen, vilket bidrar till 
harmonisering. 

Den blå färgen kommer igen i; nyhetstexten, vid hästen, det blå bladet uppe till vänster, i 
fotona i sidhuvudet och längst ner på sidan. Detta skapar harmoni och ett lugn på sidan. 
Förutom den blå färgen vid hästen, finns även rosa inslag, för att ge ett fräscht och lekfullt 
intryck. Den röda färgen är vald för att dra blicken till och skapa nyfikenhet för hästen. Rött 
har en förmåga att ”komma fram ur bilden”, vilket drar blickarna till sig på ett effektivt sätt.29

Texten som valts till hemsidan är typsnittet Verdana, då det är ett lättläst typsnitt, utan serifer, 
som lämpar sig väl för webbsidor. 

Ram och layout  
Ramen är i princip densamma som för den gamla hemsidan, då den upplevdes som tydlig 
utifrån undersökningarna. Den är också uppbyggd efter ett standardutseende, vilket gör att 
användaren lätt känner igen sig i själva strukturen. Genom igenkänning kan besökaren lättare 
ta till sig information och hitta snabbare på sidan.30 Övrig placering är gjord för att skapa 
tydlighet, att ge ett rent intryck och att ge en bra överblick av sidan. Mitt på sidan finns 
nyheterna placerade, på en central och lättillgänglig plats. Detta då nyheterna bör vara det 
besökaren först ser, då de ska vara lättillgängliga och även då denna information är aktuell och 
ständigt uppdateras. Nyheterna ska fånga besökaren först, med sin centrala placering. På 
högersidan finns en ruta ”aktuellt”, med t.ex. pågående projekt. Denna ruta ska också vara 
lättillgänglig, men har lägre aktualitetsrang än nyheterna och behöver därmed inte samma 
centrala placering. Därunder en rubrik för Kulturnämnden och deras protokoll m.m. Därunder 
en ruta, med cirkushästen, som informerar om vad Kultur Skåne gör och står för. Illustrationen 
ska väcka nyfikenhet och få besökaren att gå vidare för att läsa mer. Längst ner på sidan finns 
puffar för tidningen ”Och!” och för Öresundsregionen. Till vänster finns en puff för 
nyhetsbrevet, som ska dra blicken till sig och vara lättolkad, i form av ett brev. Klickar man in 
på det, kommer man till nyhetsbrevet direkt. Till vänster på sidan finns de olika 

                                               
28 The Elements of Graphic Design, White. 2002 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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verksamheterna, information om Kultur Skåne m.m. Även en ny rubrik för ”Utbildning och 
konferens”. Under den ska all information om olika utbildningar, seminarier, konferenser 
m.m. finnas samlat, tydligt och lättöverskådligt. Längst ner finns kontaktinformation till 
Kultur Skåne. 

Foto, bilder och illustrationer 
Det är viktigt att göra sidan inbjudande, då det stimulerar till läsning och skapar 
nyfikenhet.31Sidan har försetts med fler foton och bilder än tidigare, för att göra den tilltalande, 
roligare och läsvänlig. T.ex. finns längst upp på sidhuvudet foton som är kopplade till olika 
områden inom Kultur Skåne. Dessa foton ska väcka besökarens associationer till de områden 
och verksamheter Kultur Skåne arbetar med, t.ex. dans, barn och unga osv. Illustrationen för 
nyhetsbrevet är gjord för att snabbt hitta till det. Symbolen i form av ett brev, gör att besökaren 
direkt förstår vad som finns här. Både text och bild sänder budskapet om nyhetsbrevet. 

Levande varelser som djur och människor, ger ofta hög uppmärksamhet.32 Därför har jag valt 
att använda mig av en häst, med vars hjälp budskapet om Kultur Skånes strategi och 
verksamhet ska förmedlas. Bilden tillsammans med bildtexten ska ge besökaren en bättre 
förståelse för detta, i form av en liknelse. Cirkushästen är gjord för att skapa nyfikenhet, vara 
lite humoristisk och härunder kan Kultur Skåne berätta om sin verksamhet med hjälp av 
storytelling. D.v.s. lägga upp informationen i form av en historia, som är lättare och roligare för 
läsaren att ta till sig. Den bygger mer på känslor än ”ren” information, vilket också skapar en 
närmre kommunikation och en relation med användaren. Det blir mer mänskligt samt lättare 
att ta till sig och relatera till. 

                                               
31 Ibid. 
32 Grafisk kommunikation, Bergström, Lundgren, Flessa. 1994 
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Djupintervjuer med målgrupperna, maj 2008. 

Enkätutskick till målgrupperna, per e-post, april 2008. 

Bilaga 1. Enkätfrågor 
1.a. Brukar du gå in på Kultur Skånes hemsida? 
   b. Om du svarat ja. Hur ofta? 
   c. Om du svarat nej. Varför inte? 

2. Hur går du in på hemsidan?  
( Direkt till Kultur Skånes hemsida, via Region Skånes övergripande webbplats, eller på  
annat sätt.) 

3.a. Vilken information söker du på Kultur Skånes hemsida? 
   b. Vilka sidor använder du på hemsidan? 
   c. Vilken information saknar du på hemsidan? 

4. Tycker du det är lätt eller svårt att hitta det du söker på hemsidan? 

5. Vilket är ditt generella omdöme om hemsidan, på en skala 1-6? (6= högst värde) 

6. Dina övriga kommentarer: 

Bilaga 2. Djupintervjufrågor 
1.a. Tycker du att Kultur Skåne är tydliga och samstämmiga i sin kommunikation  

(generellt/hemsidan)?
    b. Vad är/ inte/ tydligt och samstämmigt? 

2.a. Vad tycker du spontant om Kultur Skånes hemsida? 
   b. (Vad är ditt första intryck när du ser startsidan på Kultur Skånes hemsida?) 

3.a. Hur tycker du det är att hitta på Kultur Skånes hemsida?/ Vad tycker du om strukturen 
(uppbyggnaden)? 
   b. Vad funkar bra/ inte bra?  
   c. Hur skulle du vilja ha det? 
   d. Vad saknar du på hemsidan? 

4.a. Hur använder du hemsidan? 
   b. Hur vill du använda hemsidan? 
   c. Vad får dig att använda/inte använda hemsidan? 
   d. Täcker hemsidan alla de behov du har när du besöker hemsidan? 

5. Jämfört med andra webbplatser du besöker i ditt jobb, hur står sig Kultur Skånes hemsida? 
6. Känner du till alla Kultur Skånes verksamheter? 


