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Abstract  

Crystal-clear communication? – A study of the city of Helsingborg’s 

communication efforts concerning the project nya Ångfärjan 

This work is a study of how a medium sized municipality in Sweden has been 

working with Public Relations, planned communication, dialogue and Media Re-

lations during a project concerning a planned building in the city center. In rela-

tion to this a group of citizens have expressed their negative opinions regarding 

the project in a public forum, primarily through letters to the editor in the local 

newspaper. The object of investigation in this paper consists of the city of Hel-

singborg and their efforts to build a conference center and how they chose to in-

form citizens of the city on this. Citizens' opinions are represented mainly through 

letters to the editor in the local newspaper Helsingborgs Dagblad. By theories 

drawn from research in PR, Issues Management and Media Relations we examine 

the communication processes closer and aspects of target influence is discussed 

and analyzed in relation to the results that emerged from a content analysis. The 

results show that the municipality and the citizens certainly do not view the situa-

tion in the same way and that alternative choices from Helsingborg possibly could 

have given the situation a different outcome. 
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Sammanfattning 

Kristallklar kommunikation? – En undersökning av Helsingborgs 

stads kommunikationsarbete kring projektet nya Ångfärjan 

Detta arbete är en undersökning av hur en medelstor kommun i Sverige har arbe-

tat med Public Relations, planerad kommunikation, dialog och medierelationer 

under ett projekt rörande en planerad ny byggnad i stadens centrum. I relation till 

detta ställs protesterna från en medborgargrupp som valt att uttrycka dessa i ett of-

fentligt forum, i huvudsak genom insändare i den lokala dagstidningen. Under-

sökningsobjektet utgörs av Helsingborgs stads arbete för att uppföra en kongress-

anläggning och hur de valt att informera medborgarna i staden om detta. Medbor-

garnas åsikter representeras i sin tur främst av insändare i lokaltidningen Helsing-

borgs Dagblad. Genom teorier hämtade från forskning inom PR, Issues Manage-

ment och medierelationer undersöks kommunikationsarbetet närmare och aspekter 

av målgruppsinfluerande diskuteras och analyseras i förhållande till de resultat 

som framgått av en innehållsanalys. Resultatet visar att kommunen och medbor-

garna definitivt inte upplever situationen på samma sätt och att alternativa val från 

Helsingborgs stads sida möjligtvis hade kunnat ge situationen ett annat utfall.  

 

Nyckelord: Public Relations, Issues Management, medierelationer. 

 

Antal tecken inklusive mellanslag: 132 459. 
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Inledning 

 

Helsingborg är en stad med gamla anor och en stark koppling till havet. Här blan-

das gammal arkitektur med moderna byggnader och staden är i en stark utveck-

lingsfas. Detta syns tydligt i projekt som Norra Hamnen och H+. En del i denna 

utveckling representeras av den så kallade Ångfärjetomten som idag huserar mu-

sikklubben The Tivoli samt en stor parkeringsplats. Under många år har politiker-

na i staden diskuterat hur denna tomt kan användas på ett alternativt sätt, och ett 

antal förslag har presenterats, inklusive en kongressanläggning. Dessa förslag har 

dock möts av kritik både från aktiva inom kommunen och från stadens medborga-

re. Helsingborgs stad ansåg emellertid att en kongressanläggning hade bringat 

staden många fördelar och en marknadsanalys genomfördes för att undersöka po-

tentialen och möjligheterna med en sådan. Denna tycktes överlägset positiv med 

resultat som visade på fler arbetsmöjligheter för helsingborgarna samt en ökad at-

traktionskraft för staden. Ångfärjetomten framkom som attraktiv då den ligger 

centralt och ger besökarna till anläggningen en närhet till stadens shopping- och 

nöjesutbud. De folkvalda efterfrågade dock även medborgarnas åsikter angående 

vad de önskade skulle ske med Ångfärjetomten och deras känslor för platsen som 

den då såg ut. En plats för aktiviteter eftersöktes och bevarandet av Ångfärjesta-

tionen/The Tivoli framkom som viktigt. Ytterligare en undersökning angående po-

tentiella byggplatser genomfördes och även denna gång var det Ångfärjetomten 

som visade sig ha störst potential för den kongressanläggning som Helsingborgs 

stad planerade. Ett förslag lades fram till kommunfullmäktige angående byggna-

tion på tomten och detta godkändes. För att få ett förslag på hur en potentiell kon-

gressbyggnad kunde se ut anordnades en markanvisningstävling under år 2009. 

Denna vanns av företaget Midroc Property Development AB och deras byggnads-

förslag Saltkristallerna.  

Med dessa marknadsundersökningar i ryggen inledde Helsingborgs stad en 

kommunikationsprocess för att dels upplysa medborgarna om projektet i stort, 

men även om de fördelar som framkommit i form av exempelvis ökad turism och 

arbetsmöjligheter. Projektet nya Ångfärjan, som det benämns inom kommunen, är 

dock ett laddat ämne i Helsingborg och har varit så under en lång tid. En del av 

stadens medborgare har drivit en negativ opinion angående denna planerade för-

ändring av stadsbilden och har bland annat valt att uttrycka sin kritik i form av in-

sändare i den lokala dagstidningen Helsingborgs Dagblad. I likhet med medbor-

garnas protester har även Länsstyrelsen haft kraftiga invändningar mot uppföran-

det av Saltkristallerna och har under processens gång lämnat in flertalet krav på 

förändringar av planerna. Helsingborgs stad och Midroc Property Development 

AB har till viss del anpassat sig efter dessa krav under arbetet med att ta fram en 

detaljplan för projektet, men i början av augusti år 2011 valde Länsstyrelsen att 
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upphäva denna detaljplan, vilket sedermera ledde till att projektet nya Ångfärjan, i 

dess nuvarande form av kongressanläggningen Saltkristallerna, lades ner. Opinio-

nens betydelse för nya Ångfärjans vara eller icke vara blir då en intressant fråga 

och likaså blir Helsingborgs stads kommunikationsarbete för att nå ut till mål-

grupperna.  

Problemformulering 

En opinion, oavsett om den kan sägas vara positiv eller negativ, kan ha en stor in-

verkan på vilken organisation som helst. Om den är positiv kan den exempelvis 

öka försäljningen för ett privat företag, men om den är negativ kan den istället 

skapa problem i arbetsprocessen eller skada organisationens trovärdighet. För en 

organisation kan en opinion också vara synonymt med en målgrupps åsikter. En 

publik som behöver identifieras, informeras och om målgruppen är negativ även 

hanteras. Likväl måste organisationen fastställa vad man vill nå ut med och ge-

nom vilka kanaler detta ska kommuniceras. Vidare har mediernas rapportering 

och vad de väljer att belysa potentialen att bidra till att en opinion lever vidare, 

vilket i sin tur kan leda till att människor påverkas att anta liknande åsikter som 

den ledande opinionen har när det gäller den berörda frågan. Vid en negativ opi-

nion i media kan organisationens kommunikationsarbete således försvåras då kon-

trollen över budskapet inte längre är under dennas direkta kontroll (Strömbäck 

2009, Larsson 2005 och Tench och Yeomans 2006).  

Vår undersökning faller under området Public Relations med bidrag från om-

rådena Issues Management, medierelationer och opinioner. PR är ett välutforskat 

område inom kommunikationsområdet (se bl.a. Jacquie L‟Etang 2008, Tench och 

Yeomans 2006 och Grunig och Hunt 1984). Den existerande forskningen kommer 

dock främst från USA och Storbritannien och fokuserar därmed till stor del på 

dessa länder. Den är inte direkt anpassad efter svenska förhållanden som skiljer 

sig en del från de förhållanden som råder i dessa länder, bl.a. när det gäller offent-

liga organisationers utformning (Se bl.a. Heide, Johansson och Simonsson 2005, 

L‟Etang 2008 och Strömbäck (2000). Vidare menar Larsson (2005) att medier 

som opinionsförmedlare är ett ämne som flera forskare har fokuserat på i sin 

forskning, men att Public Relations betydelse för opinioner fortfarande behöver 

studeras mer utförligt (Larsson 2005).  

Således vill vi med denna undersökning försöka belysa Public Relations och 

den planerade kommunikationens betydelse för hur en organisation når målgrup-

per och opinioner. Detta innebär även att vi vill undersöka olika typer av mål-

grupper och hur dessa kan influera varandra och genom vilka kanaler då även det-

ta berör hur en opinion kan påverka en organisation. I denna uppsats kommer vi 

att studera dessa element; planerad kommunikation, målgrupper, opinioner och 

mediebilder. Vårt undersökningsobjekt utgörs av projektet nya Ångfärjan och vi 

kommer att fokusera på Helsingborgs stads övergripande kommunikationsstrategi 

kring detta. Vi kommer även att studera den opinion som har figurerat i Helsing-

borgs Dagblad, genererad av en grupp negativt inställda medborgare. Således be-

hövde vi även analysera mediebilden i detta forum för att få en inblick i deras 

budskap. Kommunens strategi blir dock en utgångspunkt för vår undersökning då 
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den har skapat förutsättningar för de element av den negativa opinionen som vi 

har studerat. Detta för att studera hur Helsingborgs stad har planerat och utfört sitt 

kommunikationsarbete samt hanterat sina målgrupper med tanke på denna opini-

on. Länsstyrelsens upphävande av den framarbetade detaljplanen skapar en intres-

sant ingångsvinkel då frågan kan ställas om Helsingborgs stads kommunikations-

insats hade sett annorlunda ut, hade då den negativa opinionen i media blivit 

mindre kraftfull. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka en sändares möjlighet 

att med planerad kommunikation influera målgrupper och hantera deras feedback, 

beroende på vilken inställning denna har. Vidare vill vi även undersöka hur olika 

målgrupper kan påverka varandra och hur detta kan påverka relationen mellan 

sändare och målgrupp. De frågeställningar som vi har valt att arbeta utifrån är; 

Hur kan relationen mellan en svensk kommun och dess målgrupper påverkas av 

kommunikation och möjligheter till dialog? Vilken potential har en målgrupp att 

påverka en sändare och dess kommunikationsarbete? Vilka kommunikationsstra-

tegier kan en offentlig organisation nyttja för att påverka målgrupper? 

Avgränsningar 

Public Relations utgör ett stort område inom kommunikationsforskningen och det 

är omöjligt att i en uppsats av denna omfattning beröra ens en bråkdel av alla de 

teorier som existerar. Inom de områden som vi har valt att fokusera på har vi även 

valt bort en stor del av den forskning som finns för att nå fram till det vi ansåg 

vara mest relevant för vårt arbete. Likaså har vi valt bort en stor del av forskning-

en inom Issues Managment och medierelationer som inte var av intresse för oss i 

detta arbete.  

Vårt empiriska material utgörs av dokument från Helsingborgs stad som be-

skriver deras kommunikationsarbete samt en förtydligande intervju med en av de 

ansvariga för kommunikationsarbetet. Vi har således valt bort en stor andel av de 

individer verksamma inom kommunikationsområdet på Helsingborgs stad. Likaså 

har vi även valt att inte intervjua någon folkvald individ och vi har inte heller i 

någon större utsträckning studerat den politiska beslutsprocessen.  

Gruppen, som i detta arbete benämns som målgruppen eller publiken, utgörs 

av de individer som i Helsingborgs Dagblad valt att uttrycka sin åsikt rörande nya 

Ångfärjan. Vi är medvetna om att vi då utelämnar majoriteten av befolkningen i 

staden och vi kommer således inte använda denna grupp som synonym till allmän 

opinion. Dock ska poängteras att vi i beskrivningen av Helsingborgs stads kom-

munikationsarbete i analysen kommer att koppla teori till analys och att detta i 

vissa fall kan beskriva en teoretiskt större målgrupp.  

Vi har valt att enbart fokusera på medborgarnas åsikter som återfinns i Hel-

singborgs Dagblad men vi är medvetna om att projektet nya Ångfärjan även har 

figurerat i andra forum som exempelvis den sociala nätverkssidan Facebook. Vi-

dare har debatten pågått under en längre period och är fortfarande till viss del ak-
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tiv, men den period som vi har valt att studera närmare är från det att markanvis-

ningstävlingen offentliggjordes våren 2009 till våren 2011, vilket ger en omfatt-

ning på cirka två år.  

Nya Ångfärjan är slutligen ett projekt som involverar ett antal olika aspekter 

och likväl har också kritiken berört lite olika delar av projektet, de flesta kommer 

vi dock inte att fokusera på i denna uppsats. Detta gäller exempelvis byggnads-

aspekten och miljöaspekten då dessa inte berör kommunikation som vi har varit 

mest intresserade av i vår undersökning. 

Disposition 

Vårt arbete har en traditionell uppdelning, vilket innebär att efter det inledande 

kapitlet följer ett kapitel om den teori som vi har valt att använda oss av. Detta 

följs av ett kapitel om våra metoder och ett analyskapitel där vi presenterar resul-

tatet av vår undersökning. Arbetet avslutas sedan med ett diskussionskapitel där vi 

diskuterar och sammanfattar resultatet av analysen. 
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 Teori och tidigare forskning 

Detta är ett kandidatexamensarbete inom strategisk kommunikation, ett flerveten-

skapligt område som hämtar teorier och metoder från tre områden; Public Rela-

tions, marknadsföring och organisationskommunikation och enligt Falkheimer 

och Heide (2007) handlar strategisk kommunikation om: 

 

 “... ledning, planering och genomförande av reflexiva och kritiska kommunika-

tionsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och 

målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 

organisatoriska verksamhetsmål” (Falkheimer och Heide 2007, 44). 

 

I fokus för vårt teoriavsnitt står området Public Relations. Vi kommer att beröra 

teorier kopplade till detta som exempelvis modeller för att beskriva kommunika-

tionsprocesser och hur och varför målgrupper och budskap är viktiga element. Vi-

dare kommer även området Issues Management beröras med störst fokus på för-

beredande arbete och dialogaspektens betydelse när det kommer till att arbeta med 

målgrupper. Slutligen studerar vi hur en organisation kan arbeta för att få ett ut-

rymme i media och därmed nå ut till allmänheten. Issues Management och medie-

relationer benämns ofta som undergrupper till just Public Relations och genom att 

kombinera dessa tre områden hoppas vi kunna belysa, förutom tidigare nämnda 

fenomen även planeringens plats i kommunikationsprocessen.  

Public Relations 

“Relationer skapas primärt genom kommunikation och begreppen är olösligt hop-

tvinnade med varandra” (Larsson 2002, 89).  

Termen Public Relations (PR) har ett antal olika definitioner. I detta arbete arbetar 

vi dock utifrån den beskrivning som återfinns hos Palm (2006) som benämner 

Public Relations som arbete för att “... skapa, bibehålla och utveckla goda rela-

tioner med företagets omvärld...” (Palm 2006, 15). Denna omvärld kan innefatta 

bland annat samhället som organisationen verkar i och den politiska dimensionen 

av detta samhälle (Palm 2006). 

Fyra modeller för Public Relations 

Forskning kring Public Relations präglas idag till stor del av James Grunigs 

(1984) modeller rörande ämnet som inkluderar publicitets-, public information-, 

den tvåvägsasymmetriska och den tvåvägssymmetriska modellen. Dessa utveck-

lades under mitten av 1980-talet, men används alltså än i dag frekvent både inom 

det teoretiska fältet, men även som beskrivningar av Public Relations i praktiken. 
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Dessa modeller utformades, enligt författarna själva, för att skapa en förståelse för 

hur historien bakom Public Relations sett ut samt hur den utövas idag. James Gru-

nig och Todd Hunt (1984) poängterar att dessa modeller inte är exakta kopior av 

verkligheten, något kommer alltid att saknas när det gäller att matcha modellerna 

med verkligheten (Grunig och Hunt 1984, Larsson 2002). 

Publicitetsmodellen beskriver en renodlad envägskommunikation där högsta 

prioritet är att sprida ett budskap genom tillgängliga kanaler och att övertyga en 

målgrupp. Denna information är, enligt Grunig och Hunt (1984), ofta inkomplett 

och inte alltid helt sanningsenlig. Public informationmodellen utgör även den en 

envägskommunikation från sändare till mottagare, skillnaden mellan dessa är 

dock att public informationmodellen betonar sanningsenlig och korrekt informa-

tion som vital. Målet med denna information är dock inte alltid att övertyga en 

målgrupp utan snarare att förmedla information till dem, medan publicitetsmodel-

len mer kan liknas vid propaganda, enligt Grunig och Hunt (1984). Dessa två mo-

deller handlar således till störst del om att berätta för målgruppen och mindre om 

att lyssna på vad de har att säga (Grunig och Hunt 1984).  

Den tvåvägsasymmetriska modellen eftersöker en överenskommelse mellan 

sändare och målgrupp genom att målgrupp influeras att tänka som sändaren. 

Eventuell feedback från målgrupperna används för att förbättra övertalningstekni-

kerna och således „vinna över‟ målgruppen genom ändrat beteende eller åsikt. 

Även om denna modell innefattar tvåvägskommunikation påverkas inte organisa-

tionen av de budskap som den får tillbaka från målgruppen. Den tvåvägssymmet-

riska modellen fokuserar på att sändaren och målgruppen för en dialog och når en 

överenskommelse där båda grupper påverkas på ett eller annat sätt angående hur 

de ställer sig till olika frågor. Dock menar författarna att det sällan leder till en di-

rekt förändring av åsikter eller beteenden utan snarare en process där kommunika-

tionen är behjälplig för att sändare och målgrupp ska förstå varandras ställning 

(Grunig och Hunt 1984, Tech och Yeomans 2006).  

Enligt Grunig och Hunt (1984) är public informationmodellen den praktiskt 

mest använda modellen och de menar även att denna modell frekvent används av 

offentliga organisationer. Organisationer som utnyttjar denna modell för ofta ett 

aktivt samarbete med pressen och förser dem med nyheter och distribuerar infor-

mationsbroschyrer och faktablad. Publicitetsmodellen är inte så frekvent använd 

idag som den var under senare delen av 1800-talet, även om den existerar fortfa-

rande. Dock poängterar författarna att sanningsgraden på den information som 

sänds ut på detta sätt idag är betydligt högre än tidigare. Den tvåvägsasymmetris-

ka modellen används främst av de företag som befinner sig på en marknad med 

hög konkurrens. Det är även en frekvent använd modell av Public Relations kon-

sulter som utformar reklam av olika slag till sina klienter. Marknadsundersök-

ningar används ofta för att få fram den ”feedback” som vi nämnde tidigare, för att 

kunna framställa produkter så som konsumenterna önskar se dem. Resultatet blir 

då ett budskap som framhäver alla fördelar men kanske mörkar det som inte är 

fördelaktigt för organisationen.  Den tvåvägssymmetriska modellen används en-

ligt Grunig och Hunt (1984) främst av större firmor som har ett behov av att upp-

visa bevis på att de arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Detta innebär bland 

annat att man bjuder in reportrar till samtal snarare än presskonferenser och att 
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man ibland samtalar med ledande figurer inom samhället. Genom dialog eftersöks 

bättre förståelse för den andra partens åsikter och argument. Författarna menar 

dock att även om denna modell existerar i samhället så är den mer omtalad än an-

vänd (Grunig och Hunt 1984). Grunig och Hunt (1984) menar att de olika model-

lerna bör implementeras beroende på vilken situation som de används i, om det 

rör sig om en ren försäljningssituation menar de att publicitetsmodellen är att fö-

redra medan public informationmodellen är att föredra om en offentlig organisa-

tion ska informera allmänheten. Den tvåvägsasymmetriska modellen fungerar bäst 

för ren marknadsföring medan den tvåvägssymmetriska är att föredra i situationer 

där organisationen behöver hålla sig uppdaterade kring sitt sociala ansvar (Grunig 

och Hunt 1984).  

Även om Grunigs (1984) teorier kring dessa modeller kan ses som ledande 

inom PR området återfinns givetvis också en del kritik rörande dessa. Exempelvis 

riktas kritik mot den tvåvägssymmtriska modellens möjlighet att fungera i prakti-

ken då organisationers makt är för stor för att samhällsgrupper på något sätt skall 

kunna påverka dem. Dock menar Grunig att detta inte är fallet och poängterar att 

organisationers makt inte är generellt utan varierar från fall till fall. Vidare kritise-

ra även Van der Meiden och Miller Grunigs antagande att det går att bedriva ren-

odlat symmetrisk kommunikation då det menas att det är övertalning och organi-

sationens egna behov som är grunden till kommunikationen. Grunig (1984) menar 

dock i sin tur att omsorg om organisationens egna behov inte utesluter att en dia-

log förs med målgrupper och att detta kan gynna organisationen mer än asymmet-

risk kommunikation. Även dialogbegreppet som är grundläggande för den två-

vägssymmetriska modellen har kritiserats av andra forskare. Exempelvis menar 

Echeverri att dialogen inte uteslutande symmetrisk, utan även asymmetrisk och 

präglad av såväl jämlikhet som ojämlikhet i kunskaper mellan de deltagande. 

Dock poängteras att dialog inom kommunikationsforskningen ofta är synonymt 

med förståelse och symmetri och att den representerar de positiva egenskaper som 

relationen mellan sändare och målgrupp kan ha (Larsson 2002).  

Vi har nu kortfattat presenterat Grunigs (1984) fyra modeller av Public Rela-

tions, hur dessa används i praktiken och hur de ses inom det teoretiska fältet. Den 

tvåvägssymmetriska modellen hålls som idealet där sändare och målgrupp kan 

mötas på vägen och uppnå förståelse för varandras åsikter och argument. Dock 

finns situationer när de andra modellerna kan vara lika användbara. Oavsett vilken 

modell en organisation väljer att följa, medvetet eller omedvetet kräver, enligt för-

fattarna Tench och Yeomans (2006), en Public Relations satsning alltid en god 

planering. Detta skall vi gå närmare in på nedan.  

Planerad Public Relations 

Tench och Yeomans (2006) menar att den viktigaste aspekten av lyckad Public 

Relations är att den är planerad. Om en majoritet av kommunikationen är planerad 

innebär det exempelvis att det lämnas utrymme för hantering av oväntade händel-

ser och gör arbetet mer effektivt. Individer aktiva inom fältet menar dock enligt 

författarna att man genom planering skapar ett ideal som inte går att leva upp till, 

verkligheten ter sig på ett helt annat sätt (Tench och Yeomans 2006). Detta kan då 
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liknas vid den kritik som riktas mot Grunigs teorier som vi beskriver ovan, verk-

ligheten kan inte hårdras på det sätt som Grunigs modeller beskriver.  

Grundläggande inom planering av en satsning inom Public Relations menar 

Tench och Yeomans (2006) är exempelvis undersökningar av målgruppen och 

identifierande av dessa samt att utforma de budskap som skall nå dem. Författarna 

menar även att planeringen kan ge fördelar som att potentiella konflikter och pro-

blem kan identifieras under planeringsstadiet och således undvikas under själva 

processen (Tench och Yeomans 2006).  

För att identifiera målgrupperna och deras åsikter rörande organisationen eller 

specifika frågor beskrivs flertalet metoder som kan användas. Vi har här valt ut de 

vi anser mest relevanta. Fokusgrupper i form av dialoger med samhällsgrupper el-

ler anställda kan ge organisationen information om detta och likaså kan kontakter 

med allmänheten genom exempelvis personliga möten. Tench och Yeomans 

(2006) menar att om organisationen identifierar en fråga där en viktig målgrupps 

åsikter skiljer sig från deras kan organisationen välja att antingen anpassa sig till 

målgruppens åsikter, vilket kan liknas vid den tvåvägssymmetriska modellen, el-

ler försöka influera målgruppen till att tänka som den, vilket kan liknas vid den 

tvåvägsasymmetriska modellen. Målgruppen kan även ha en annan åsikt beroende 

på avsaknaden av relevant information, detta kan dock enklare åtgärdas genom 

public informationmodellen. Även om denna identifiering är viktig är det lika vik-

tigt att ha i åtanke att en målgrupp består av ett antal olika individer och att dessa 

inte delar samma åsikter eller kommunikationsbehov. Likaså är det väsentligt att 

ha i åtanke vilket typ av inflytande en grupp kan ha, kan den hota organisationen 

eller influera andra individer att anta deras åsikter (Tench och Yeomans 2006). 

Detta kommer vi gå närmare in på nedan under rubriken Issues Management.  

Utformande av budskap är en process som tar avstamp i frågan, vad är det som 

skall sägas? Men det finns olika typer av budskap, i vissa situationer kan en enkel 

slogan vara fördelaktig om budskapet är relativt enkelt. Ett exempel på detta som 

används i Tench och Yeomans (2006) är “Don´t drink and drive”-kampanjen. De 

tar även upp två olika strategier för att utforma budskap för att försöka övertala en 

målgrupp, den centrala och den perifera vägen. Den perifera vägen talar till mål-

gruppens känslor genom exempelvis humor och kan använda sig av förebilder 

som exempelvis kändisar för att influera en individ att köpa varor. Detta innebär 

en relativt liten insats från mottagaren som inte behöver överväga argument för el-

ler emot ett förslag. Den centrala vägen innebär dock just detta, att olika sidor pre-

senteras och övervägs av mottagaren som sedan väljer det som passar denna bäst. 

Den centrala vägen kräver alltså en större insats från mottagaren men leder oftast 

till mer långvariga resultat än den perifera som ger ett kortvarigt resultat och an-

vänds ofta i exempelvis reklam. Om det är sändarens mål att mottagaren ska in-

volvera sig i frågan och föra en intern dialog rörande det kräver detta att budska-

pet är utformat på ett visst sätt. Detta innebär enligt Tench och Yeomans (2006) 

exempelvis att flertalet argument som stödjer budskapet bör finnas med. Dock po-

ängterar de att olika målgrupper har olika behov och att enbart framhäva ett för-

slags positiva argument passar bäst för grupper som redan är positiva. Negativt in-

ställda grupper reagerar enligt dem bättre på ett budskap som innehåller både för-

delar och nackdelar. Planering av processen, målgruppsidentifiering och bud-
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skapsutformning är således väsentligt för varje Public Relations satsning enligt 

Tench och Yeomans (2006), oavsett om sändaren är en privat eller offentlig orga-

nisation (Tench och Yeomans 2006).  

Public Relations i offentliga organisationer 

Tidigare i detta kapitel har vi skrivit generellt om teorier inom Public Relations 

och hur dessa kan implementeras i det praktiska arbetet. Nu skall vi mer specifikt 

adressera hur Public Relations kan användas inom den offentliga sektorn samt 

även adressera trovärdighetsbegreppet, något som vi anser kan vara väsentligt för 

offentliga organisationer i alla sammanhang men specifikt för detta arbete i kom-

munikationssammanhang. Tench och Yeomans (2006) skriver att det som främst 

skiljer Public Relations inom den offentliga sektorn från den kommersiella affärs-

världen är pengar, inom den offentliga sektorn är det inte vinsten som driver. 

Skillnad ligger också i det faktum att de offentliga organisationerna präglas av 

öppenhet, de måste kunna redovisa hur skattepengar används. Den offentliga sek-

torn är dessutom lagligt bunden att informera allmänheten om förändringar eller 

planer som påverkar samhället i stort (Tench och Yeomans 2006). 

En annan aspekt som är väsentlig för den offentliga sektorn är trovärdighet. En 

organisations rykte och trovärdighet hos intressenter och samhället i stort är idag 

viktigare än någonsin, enligt Bonini, Court och March (2009), då de ser en gene-

rell brist på förtroende för organisationer samt för de budskap som förmedlas. Bo-

nini m.fl. (2009) poängterar även vikten av att kommunicera det som intressenter-

na anser vara relevant. Budskapen som organisationen sänder ut bör, enligt Bonini 

m.fl. (2009), representera det som organisationen står för och hur de arbetar med 

en situation eller hanterar problemen. Genom att sända ut tomma budskap kan or-

ganisationens rykte och trovärdighet skadas. Trovärdighet, menar Reese och 

Gardner (2002), är grundstenen för offentliga organisationers kommunikationsar-

bete och hantering av problematik, oavsett om de genomgår en granskning av me-

dia eller utövar annan aktivitet som medborgarna kan ifrågasätta som exempelvis 

samarbete med utomstående aktörer i form av till exempel ett vinstdrivande före-

tag (Reese och Gardner 2002, Bonini m.fl. 2009).   

Larsson (2005) menar vidare att en stor del av offentliga organisationers arbe-

te idag involverar opinionsbildning. Olof Pettersson (2010) menar att detta till stor 

del handlar om hur en grupps åsikter skapas och enligt honom kan detta inkludera 

till exempel Public Relations- och marknadskommunikationsmetoder då det hand-

lar om att påverka människor och deras åsikter i vissa frågor, i det här fallet ofta 

med politiska mål i åtanke. Strömbäck (2009) menar att detta arbete vanligtvis bör 

inledas med en opinionsmätning av något slag. Detta kan göras genom att ett urval 

av en utvald population tillfrågas, i huvudsak med hjälp av olika former av inter-

vjuer eller enkäter, för att få fram ett generaliserbart resultat för denna population. 

Arbetet bör sedan fortsätta med att organisationen identifierar och därefter arbetar 

för att påverka viktiga målgrupper i en riktning som gynnar denna, vilket kan gö-

ras genom att utnyttja kanaler som man själv förfogar över och kan styra för att nå 

ut, så kallad direkt påverkan. Detta kan involvera till exempel anordnanden av 

möten eller att gå runt och knacka dörr. Även exempelvis Internet och mobila 
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tjänster kan användas för att nå ut direkt. Strömbäck (2009) berör dock även indi-

rekt påverkan då man istället försöker få utrymme i medierna och därmed nå ut till 

allmänheten och förhoppningsvis också påverka dem. Enligt honom är det viktigt 

att arbeta för att få bra publicitet via dessa för att överhuvudtaget kunna påverka 

olika opinioner. Detta menar också Larsson (2005) är det vanligaste redskapet att 

använda sig av när det gäller opinionsbildning eftersom man via dem har stora 

möjligheter att nå större grupper av människor (Larsson 2005, Pettersson 2010, 

Strömbäck 2009). En organisations arbete med att nå ut via medierna kommer vi 

att studera lite längre ner i denna teoridel.   

Den offentliga sektorn använder sig generellt av två olika typer av kommuni-

kation, envägs- och tvåvägskommunikation. Detta kan således ses som både pub-

lic informationmodellen eller den tvåvägsasymmetriska modellen, målet kan då 

vara att öka målgruppens kunskap om ett ämne eller en situation samt att övertala 

dem om att detta är överlag bra för samhället. Kommunikation av detta slag kan 

av den offentliga sektorn även användas för att försöka ändra beteenden, som ex-

empelvis antirökkampanjer och även att ändra målgruppens känslor inför ett ämne 

likt det vi beskrivit ovan. Tench och Yeomans (2006) menar att en kommunika-

tionsinsats från en offentlig organisation ofta kräver mer än en kanal, detta för att 

nå de olika målgrupperna som existerar i ett samhälle. Att undersöka vilka kanaler 

som bör användas är enligt författarna viktigt även om de påpekar att reklam i 

massmedia ofta är ett mycket användbart alternativ. Dock är detta ofta en dyr ka-

nal och inte direkt något som används för mindre kampanjer eller informations-

meddelanden. Inom den offentliga sektorn precis som i den kommersiella är mål-

gruppsanalys en viktig del för en lyckad kommunikationsinsats. Dock menas att 

de målgrupper som existerar i förhållande till en offentlig organisation inte är det-

samma som till ett kommersiellt företag och således kan inte de klassiska kund-

gruppsanalyserna användas. Istället förespråkar Grunig en annan typ av analys där 

man ser till problemupptäckt, upplevelse av hinder och grad av involvering. Dessa 

benämns gemensamt som situationsteorin. Problemet upptäcks genom olika typer 

av kanaler, exempelvis massmedia. Om individen inte är medveten om något pro-

blem så kommer denna givetvis inte att reagera. Detta gäller även för den individ 

som anser att det är alltför svårt att få sin röst hörd och således väljer att inte in-

volvera sig. Om individen är medveten och involverad finns förutsättning för ett 

ändrat beteende eller ändrad åsikt. Om individen har en annan åsikt än den som 

organisationen önskar så skapar detta dock givetvis ett hinder för organisationen 

själv som nu behöver arbeta för att bearbeta åsikten (Tench och Yeomans 2006, 

Larsson 2002). 

Public Relations inom den offentliga sektorn är på många sätt likt den som 

privata organisationer bedriver. Dock finns skillnaderna i att den offentliga orga-

nisationen inte styrs av pengar på samma sätt, de faller under offentlighetsprinci-

pen och har möjligtvis ett större behov av förtroende än företag. Om problem upp-

står krävs ofta ett aktivt arbete från organisationen för att dessa inte skall påverka 

trovärdigheten. Issues Managment är ett område som berör upptäckten och hanter-

ingen av problem och nedan kommer vi att beskriva detta, ur ett teoretiskt och 

praktiskt perspektiv.  
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Issues Management 

Att arbeta Issues Management (IM) innefattar arbete med att identifiera och han-

tera en fråga innan denna eskalerar till ett problem för organisationen. Det kom-

munikativa arbetet är här väsentligt för ett lyckat arbete och likaså är en kontinu-

erlig analys av omvärlden för att upptäcka och analysera frågor som kan bli poten-

tiella problem (Palm 2006). 

Att arbeta med Issues Management 

En organisations rykte är, enligt Regester och Larkin (2008), en viktig tillgång för 

denna. Det påverkar bland annat hur människor ser på organisationen och även 

hur och om de överhuvudtaget väljer att interagera med den. Eventuella hot mot 

en organisation kan i sin tur ”… destroy, literally in hours or days, an image or 

brand developed and invested in over decades” (Regester och Larkin 2008, 2). Ett 

verktyg för att upptäcka och förebygga dessa potentiella hot mot organisationen 

innan de leder till exempelvis en organisationskris är, som vi beskrev ovan, Issues 

Management. Arbetet med detta involverar normalt att organisationen studerar 

den egna organisation och dess omvärld genom bland annat undersökningar av 

medierna och organisationens intressenter för att identifiera potentiella hot. Dessa 

analyseras och bedöms utifrån bland annat hur stor risken är att det utvecklas till 

en problematik för organisationen och vilka konsekvenserna kan bli om det sker. 

De potentiella hoten prioriteras och man väljer bort de som kan anses vara mindre 

viktiga. Organisationen utvecklar sedan bland annat strategier för hur den kan 

agera kring och bemöta de hot som bedöms vara aktuella. Slutligen implementeras 

det planerade tillvägagångssättet och anpassas efter omständigheterna (Regester 

och Larkin 2008, Falkheimer m.fl. 2009).  

Palm (2006) menar att detta arbete kan ske antingen i förebyggande syfte eller 

då ett hot precis har börjat bli verklighet i form av till exempel tidiga protester 

mot framtida planer. I ett „proaktivt Issues Management-projekt‟ menar författa-

ren att organisationen i ett tidigt läge själv kan initierar kommunikation med de 

intressenter som är involverade i det potentiella hotet. Organisationen bör i en så-

dan situation arbeta för att upprätta en dialog med dessa via till exempel insändare 

eller genom direkta, lite mer personliga, kontakter, vilket Palm (2006) menar är 

den metod som har störst potential att påverka då organisationen kan anpassa sig 

efter vad den andra parten säger. Vid ett så kallat „reaktivt Issues Management-

projekt‟ bör emellertid inte organisationen alltför kraftigt bege sig in i den offent-

liga debatten genom exempelvis insändare eller vad han benämner som „konfron-

tativa stormöten‟ eftersom detta kan leda till negativa konsekvenser för denna. Is-

sues Management involverar nämligen, enligt honom, en är starkare och en är 

svagare part. Den svagare parten har ofta som mål att övertyga den starkare parten 

om att exempelvis ett beslut är felaktigt och inte bör genomföras. Den starkare 

parten, representerat av exempelvis en offentlig organisation, har därmed mer att 

förlora då den, om det upplevs som att den har ignorerat den svagare partens åsik-

ter, bland annat kan förlora det förtroende som den tidigare har byggt upp (Palm 

2006). 
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Heath och Palenchar (2009) menar dock att det är en svår uppgift för en orga-

nisation att identifiera vilka potentiella hot som kan utvecklas till verkliga sådana 

och vilka som i sin tur inte vidareutvecklas. Det är emellertid viktigt att organisa-

tionen lär sig detta eftersom den inte kan hantera varje potentiellt hot. För att Issu-

es Management ska vara behjälpligt för en organisation bör det därför bli en na-

turlig del av det övriga strategiska arbetet och planeringen inom den (Heath och 

Palenchar 2009). Det finns emellertid viss kritik mot Issues Management. L‟Etang 

(2008) hävdar bland annat att ett användande av de olika redskapen inom Issues 

Management kan sägas bidra till att skapa en “... surveillance culture” (L‟Etang 

2008, 86) i dagens samhälle eftersom det kan likställas med just övervakning. Re-

gester och Larkin (2008) menar i sin tur att vissa kritiker hävdar att Issues Mana-

gement även kan ses som ett försök av en organisation till att manipulera till ex-

empel olika händelser som bör ske. All problematik kan, enligt Falkheimer, Heide 

och Larsson (2009), inte heller undvikas, men de menar i sin tur vidare att genom 

användandet av Issues Management och de element av förberedelser och bered-

skap inför icke-ordinära situationer som ingår i detta kan en organisation bli mer 

förberedd och på så sätt hantera eventuella problem som uppstår på ett bättre sätt 

(Heath och Palenchar 2009, L‟Etang 2008, Falkheimer m.fl. 2009, Regester och 

Larkin 2008). 

Issues Management och vikten av dialog 

Vikten av dialog i en organisations arbete med Issues Management betonar Re-

gester och Larkin (2008) när de skriver om vad de kallar för „outside-in thinking‟. 

Detta innebär att organisationen, genom dialog med viktiga grupper, bland annat 

rådgör med dessa för att få insyn i hur de ser på olika frågor av vikt för denna. 

Organisationen kan därmed arbeta för att nå enighet med dem och förhoppnings-

vis minska konfliktrisken. Falkheimer m.fl. (2009) betonar också vikten av dialog 

och menar att en viktig del av Issues Management är att organisationen arbetar för 

att utveckla sina relationer med olika publiker som kan ha ett intresse i problema-

tiken och den potentiella intressekonflikten. Dessa bör organisationen snabbt iden-

tifiera och sedan kommunicera med på lite olika sätt. „Aktiva publiker‟ är tydligt 

involverade och engagerade i problemet. Detta innebär att organisationen snabbt 

bör ta direkt kontakt med och föra en ömsesidig dialog med dessa för att tillsam-

mans med dem nå en överenskommelse. „Upprörda publiker‟ är också involvera-

de, men är ännu inte lika engagerade som tidigare nämnda gruppering. För organi-

sationen handlar det om att förhindra att detta sker genom att ta direkt kontakt 

med dem och till exempel arbeta fram lösningar på de problem som dem ser. 

„Medvetna publiker‟ visar i sin tur en medvetenhet kring frågan och bör från or-

ganisationens sida bemötas med “... sakliga argument och seriöst underbyggd in-

formation” (Falkheimer m.fl. 2009, 91), vilket förhoppningsvis leder till att de ser 

på situationen ur organisationens synvinkel. När det gäller „Inaktiva publiker‟ bör 

organisationen slutligen arbeta för att förhindra att dessa engagerar sig i problemet 

genom att arbeta för att höja deras förtroende för organisationen. Problem kan 

emellertid uppstå om organisationen inte behandlar situationen på ett korrekt sätt 

och „den aktiva publiken‟ kan därmed söka sig till exempelvis media för att i ett 
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offentligt forum konfrontera organisationen. För att undvika detta bör en öppen 

dialog med berörda parter föras samt snabb och öppen information sändas ut. På 

detta sätt kan protester undvikas och man kan även förhindra att denna grupp väx-

er sig större genom att de andra grupperna blir lika engagerade som „den aktiva 

publiken‟. Jonsson (Larsson 2002) menar att dessa dialoger med olika typer av 

publiker berörda av en viss fråga kan ge ett underlag för hur information bör ut-

formas för att uppnå bästa resultat. Dock menar författaren att direkt övertalning 

av någon grupp inte är att rekommendera när det kommer till frågor om Issues 

Management, detta kommer vi återkomma till senare i detta kapitel. Dessutom 

menar han att information om risker relaterad till organisationer kan skada dess 

rykte (Regester och Larkin 2008,  Falkheimer m.fl. 2009, Larsson 2002). Vi me-

nar dock att i just detta arbete som primärt fokuserar på en offentlig organisation 

verkar denna strategi omöjlig då dessa skall präglas av transparens. Vi ställer oss 

dessutom frågande till om det inte skadar en organisation mer om denna inte in-

formerar om riskerna och en allvarligare incident sedan inträffar. 

Borgida, Worth, Lippman, Ergun och Farr (2008) refererar till Conover och 

Searing (2005) och skriver att det är väsentligt för en överläggning inom den of-

fentliga dimensionen, en så kallad demokratisk diskussion, att alla ges möjlighet 

att delta under samma förutsättningar, det vill säga att ingen grupp dominerar över 

andra. Dialogformatet är ofta framställt, vilket vi såg ovan, som en väsentlig del 

av Issues Management arbete enligt bland annat Jonsson (Larsson 2002). Dock 

menar han att det inte alltid är en win-win situation utan att det som gynnar en 

grupp delaktig i dialogen kan skapa problem för en annan. Kommunikationen kan 

dock ändå användas för att göra att en fråga accepteras istället för att uppröra. 

Detta kan ses som ett styrkande av vår tanke ovan, att det kan vara bättre att in-

formera berörda grupper om en risk istället för att försöka mörka den. Borgida 

m.fl. (2008) menar att givetvis är en överenskommelse mellan alla parter ett ideal 

för en diskussion men att detta sällan sker. Det är en fortgående process där de 

olika grupperna försöker mötas. Det viktigaste elementet i en demokratisk diskus-

sion av detta slag är enligt Borgida m.fl. (2008) att det finns ömsesidig respekt 

mellan parterna och att den inte enbart bygger på meningsskiljaktigheter utan 

även på bevis och rationella argument. Tidigare nämnde vi att Tench och Yeo-

mans (2006) menar att vilka argument som skall presenteras är beroende av vilken 

typ av målgrupp/publik som är närvarande. Dock består samhället som vi också 

har nämnt av ett stort antal målgrupper och möjligheten är enligt oss stor att ett 

antal av dessa kan komma att närvara vid en dialog av detta slaget. Således kan 

det vara svårt att direkt avgöra om enbart de positiva argumenten skall presenteras 

eller om en kombination av positiva och negativa bör inkluderas (Borgida m.fl. 

2008, Larsson 2002, Tench och Yeomans 2006).  

Gastil och Black (2008) skriver att “Democratic deliberation is a form of 

communication that is based on principles of democracy...” (Gastil och Black 

2008, 2). Precis som Borgida m.fl. (2008) skriver Gastil och Black (2008) att ett 

mål är att i slutändan nå en överenskommelse. Det sistnämnda menar dock Gastil 

och Black (2008) är svårt att uppnå. Författarna skriver även att genom en kombi-

nation av experter på frågan som tas upp och „vanliga individer‟ skapas en förstå-

elsegrund som är av stor relevans både för frågan, men också för diskussionen. 
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Genom dessa två synsätt ges en tolkning och en lösning av frågan som de involve-

rade från den offentliga sektorn möjligtvis inte kunnat få på annat sätt. Detta bety-

der även att relationen mellan den offentliga sektorn och befolkningen gynnas och 

kan bli starkare. Detta kräver dock ett utbyte av information mellan alla deltagan-

de grupper (Gastil och Black 2008, Borgida m.fl. 2008).  

Medierelationer 

Enligt Cornelissen (2008) handlar medierelationer om organisationers arbete för 

att nå ut via medierna. Dessa ses som viktiga instrument för att bland annat skapa 

publicitet och även påverka personer av vikt för organisationens arbete (Cornelis-

sen 2008). 

Att arbeta med medier 

Medierna och vad de väljer att bevaka anses idag, enligt många forskare, ha väl-

digt stor potential att påverka oss, men enligt teorier som till exempel dagord-

ningsteorin, som säger att medierna kan påverka vad vi anser vara viktiga ämnen 

och hur vi tänker kring dessa eftersom vi vänder oss till dem för att få information 

i den informationsöverflödiga värld som vi lever i, påverkas vi olika beroende på 

flera faktorer. Det beror bland annat på vilka sorters medier det handlar om, deras 

uppfattade trovärdighet, egen personlig mottaglighet och personlig erfarenhet av 

de ämnen som har uppmärksammats i deras bevakning. Deras potential att påver-

ka oss kvarstår dock (Strömbäck 2009).  

Cornelissen (2009) menar vidare att denna potential i sin tur kan bidra till att 

påverka olika organisationers rykte, antingen positivt eller negativt beroende på 

vad medierna väljer att uppmärksamma när det gäller just dessa organisationer. 

Att arbeta med att nå ut via medierna är därför viktigt för organisationer av olika 

slag för att bland annat få publicitet, men även för att ha möjlighet att påverka, för 

dessa, viktiga grupper. Larsson (2005) menar också att det är en mycket lämplig 

kanal att använda sig av för att göra just detta. Detta bland annat på grund av den 

räckvidd som medierna anses ha, den tidigare nämnda trovärdigheten som de bär 

med sig och det faktum att det är relativt billigt att bli uppmärksammad av dem, i 

synnerhet i jämförelse med mer traditionella marknadsföringsmetoder som till ex-

empel annonser (Cornelissen 2008, Larsson 2005). 

Strömbäck (2007) hävdar emellertid att det råder oenighet i forskningen om 

källors möjligheter att påverka mediernas innehåll. Vissa forskare menar till ex-

empel att journalister på grund av ökade krav på att producera material och mind-

re tid att producera detta på är i behov av den information som källorna tillhanda-

håller för att uppnå dessa krav. Strömbäck (2009) ställer sig dock själv kritisk till 

detta och hävdar att det i slutändan är medierna som bestämmer vad som blir ny-

heter och hur detta gestaltas. Forskarna verkar dock till stor del vara överens om 

att information från så kallade „officiella källor‟, i form av till exempel politiker 

eller andra personer som innehar makt, uppmärksammas mer än andra källor 

(Strömbäck 2009). Men oavsett vilka forskare som har rätt när det gäller möjlig-

heterna att påverka mediernas innehåll så bör kanske ändå en organisation arbeta 
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för att nå ut via medierna med tanke på deras potentiella makt att påverka en or-

ganisations rykte och i sin tur påverka hur människor ser på denna. Vi kommer 

därför nedan att studera hur en organisation kan göra detta och med hjälp av vilka 

redskap. 

Mediestrategier 

Organisationer arbetar, enligt Falkheimer (Nord och Strömbäck 2004), vanligtvis 

utifrån olika strategier när de försöker nå ut via medier och författaren berör två 

sådana; „kontinuitetstrategin‟ och „publicitetsstrategin‟. „Kontinuitetstrategin‟ 

handlar om att allmänt informera om organisationen och vad den utför för arbete 

för att bygga upp en positiv bild av denna. Förhoppningen är senare att denna bild 

kan hjälpa organisationen när situationer eventuellt uppstår som kan skada den. 

„Publicitetsstrategin‟ handlar istället om att organisationen arbetar aktivt för att få 

sin bild av en viss fråga uppmärksammad i medierna. Falkheimer och Heide 

(2007) menar att i sin tur att en organisations mediestrategi, i alla fall när det gäll-

er offentliga organisationer som är av intresse för oss i detta arbete, ofta handlar 

om att reaktivt till exempel förklara organisationens beteende. Men även dessa or-

ganisationer kan arbeta med att skapa publicitet kring en viss fråga för att bland 

annat påverka vissa grupper. Sådana organisationer har också mycket lättare att få 

publicitet enligt författarna eftersom journalisterna gärna fokuserar på dessa då 

“... deras verksamhet finansieras av offentliga skattemedel” (Falkheimer och 

Heide 2007, 119) (Nord och Strömbäck 2004, Falkheimer och Heide 2007).  

Oavsett hur en organisations mediestrategi ser ut betonar Strömbäck (2009) 

att, om man vill man uppmärksammas av medierna och försöka kontrollera bilden 

av det som ska kommuniceras via dem, är det viktigt att man tidigt har tänkt ige-

nom och har klart för sig vilka meddelande man vill nå ut om med och hur man 

vill nå ut med dem så att detta “... kommuniceras på ett konsekvent, långsiktigt 

och tydligt sätt” (Strömbäck 2009, 218) från organisationens sida. Bonner (2003) 

betonar också detta och menar även att det är viktigt att ha klart för sig vilka slut-

mål man har med sin kommunikation så att meddelandena inte avviker från dem. 

Det som organisationen främst vill nå ut med bör också upprepas flera gånger på 

ett klart, koncist och enkelt sätt i kommunikationen och organisationsrepresentan-

terna som har kontakt med medierna bör också ha kunskap om organisationen i 

fråga för att snabbt kunna svara på eventuella frågor (Strömbäck 2009, Bonner 

2003).  

Strömbäck (2009) menar vidare att om exempelvis kritik sedan skulle uppstå 

bör man så snabbt som möjligt försöka att besvara detta och ge sin syn på saken 

för att inte låta detta hamna i fokus. Om till exempel en tidning är på väg att pub-

licera en artikel som innehåller kritik bör man se till så att ens svar publiceras un-

gefär samtidigt, gärna i samma artikel. Enligt denna författare är det också viktigt 

att anpassa sin kommunikation efter medierna, deras metoder, utseende och vad 

de ser som nyheter om publicitet är det som efterfrågas. Detta eftersom medierna 

sorterar bort sådant som till exempel inte passar in i hur ett specifikt medium arbe-

tar eller sådant som, enligt dem, inte är nyheter. Detta gör att det är viktigt att ha 

kunskap om medierna för att kunna nå ut via dem. Falkheimer och Heide (2007, 
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men även Bonner (2003) påpekar också detta. För den sistnämnda författaren bör 

en organisation fokusera på att skaffa kunskap om de medier som “... you are 

most likely to come into contact with - or want to contact” (Bonner 2003, 16) och 

ta reda på vad de till exempel fokuserar på för nyheter i sin bevakning (Strömbäck 

2009, Falkheimer och Heide 2007, Bonner 2003). 

Bonner (2003) betonar vidare vikten av att även arbeta med att nå ut via medi-

er i situationer då en organisations rykte hotas eftersom skadorna då kan minime-

ras avsevärt med hjälp av ett effektivt hanterande av medierna medan ett mindre 

effektivt hanterande istället kan bidra till att förvärra situationen och skada en or-

ganisations rykte ännu mer. I sådana situationer är det extra viktigt att organisa-

tionen inte ignorerar och/eller motarbetar medierna, genom att till exempel dölja 

information. Den bör istället arbeta aktivt med att snabbt och sanningsenligt in-

formera om situationen under hela händelseförloppet så att medierna inte vänder 

sig till andra källor för att få information om detta och låter dessa källor definiera 

situationen. Regester och Larkin (2009) menar att organisationen helt enkelt bör 

arbeta för att bli “... the single most authoritative source of information...” (Re-

gester och Larkin 2008, 192) vid situationer som eventuellt kan skada en organi-

sation (Bonner 2003, Regester och Larkin 2008). 

Redskap för att arbeta med medier  

När det gäller det mer operativa arbetet nämner Cornelissen (2008) att det finns 

många olika redskap tillgängliga för att kunna skapa publicitet och för att hantera 

medierna och han nämner presskonferenser, pressmeddelande och intervjuer som 

exempel på detta. Att kontinuerligt övervaka medierna och bland annat studera 

deras bevakning av ens egen organisation ses i sin tur också av författaren som ett 

redskap i en organisations arbete med medier. Enligt Regester och Larkin (2008) 

bör detta göras både under krisfria perioder för att upptäcka och tidigt hantera 

möjliga problem som kan leda till kriser och under perioder då kriser råder för att 

bland annat snabbt kunna rätta till eventuella misstag som uppdagas i deras be-

vakning. Strömbäck (2009) nämner vidare att pseudohändelser, händelser som till 

exempel seminarier som är anordnade just för att medierna ska uppmärksamma 

dem och offentliggörandet av olika sorters rapporter, också är två mycket vanliga 

redskap för, i alla fall politiska organisationer, som vill nå ut via medierna. Lars-

son (2005) berör även dessa två möjligheter och menar att till och med eventuella 

opinionsundersökningar och deras resultat kan användas, i alla fall i opinionsbil-

dande syfte. Utspel från, för organisationen, oberoende aktörer som exempelvis 

experter och sammanställande av både debattartiklar och insändare är andra ex-

empel som också nämns av denna författare (Cornelissen 2008, Regester och Lar-

kin 2008, Strömbäck 2009, Larsson 2005).  

Falkheimer (Nord och Strömbäck 2004) menar i sin tur att många av de tidiga-

re nämnda redskapen, som till exempel pressmeddelande, utspel och presskonfe-

renser, ofta utnyttjas när en organisations mediestrategi kan likställas med den ti-

digare nämnda „publicitetsstrategin‟. Använder organisationen en „kontinuitets-

strategi‟ sprids information istället vanligtvis via kanaler som till exempel nyhets-

brev. Falkheimer och Heide (2007) varnar emellertid för en överanvändning av 
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dessa redskap, speciellt om informationen som förs ut via dem inte är, som vi tidi-

gare har nämnt, anpassad efter medierna, eftersom detta kan leda till att medierna 

inte uppmärksammar vad man vill nå ut med i det informationsöverflöde som de i 

sin tur nås av från omvärlden (Nord och Strömbäck 2004, Falkheimer och Heide 

2007). 
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Metod 

I vår undersökning har vi arbetat utifrån det tolkande perspektivet. Detta innebär 

att vi antar en verklighetssyn som antyder att denna skapas genom våra interaktio-

ner med varandra och att vi även antar en tolkande syn på kommunikationsproces-

sen. Denna bidrar till att skapa vår tolkning av vår delade verklighet. Forskningen 

inom detta perspektiv använder sig ofta av kvalitativa metoder eftersom dessa an-

ses kunna bidra till att fördjupa förståelsen för det som har undersökts. Just djupa-

re förståelse för olika omständigheter är också vad forskarna inom detta område 

söker i sitt arbete (Heide, Johansson och Simonsson 2005).  

För att vi ska nå en djupare förståelse för den situation som vi har valt att stu-

dera behövde vi information om dels Helsingborgs stads kommunikationsstrategi 

rörande projektet nya Ångfärjan och övriga dokument som beskriver deras arbets-

process samt budskap och dels den negativa opinion som har drivits av en grupp 

negativt inställda medborgare i Helsingborgs Dagblad. Vi har därmed använt oss 

av två primära empiriska underlag i vår undersökning, dokument som beskrev 

Helsingborgs stads kommunikationsprocess rörande nya Ångfärjan samt ett urval 

av de texter som har publicerats i Helsingborgs Dagblad vilka har berört projektet 

på ett eller annat sätt. Som komplement till undersökningen av styrdokumenten 

genomförde vi även en förtydligande intervju med en av de ansvariga tjänstemän-

nen på kommunen som deltagit i kommunikationsarbetet kring nya Ångfärjan.  

Således utgörs vårt metodval av en dokumentanalys, en intervju och en text-

analys. Dessa faller alla inom ramen för den kvalitativa forskningen, vars metoder 

vi tidigare nämnde var vanliga att använda sig av inom det tolkande perspektiv. Vi 

vill få en djupare insikt och förståelse för situationen och hur strategi och opinion 

hängde samman, likväl som för hur den övergripande strukturen såg ut. Målet för 

den kvalitativa forskningen är i sin tur inte att bevisa generell giltighet utan att, 

vilket vi berörde tidigare, nå ökad förståelse för en fråga. Detta innebär således 

även att vi inte i någon form kan uttala oss om någon generell sanning i relation 

till våra resultat. Detta gör även att validiteten är ett mindre väsentligt uttryck för 

kvalitativ forskning. Vidare kritiseras kvalitativ forskning ofta också för att vara 

subjektiv och att det resultat som forskarna får fram är för beroende av deras tolk-

ningar, vilket också, enligt kritikerna, gör att kvalitativa undersökningar kan vara 

svåra att upprepa av andra forskare (Holme och Solvang 1997) (Bryman 2002). 

Detta är vi medvetna om och vi har därför försökt vara så systematiska som möj-

ligt i vårt arbete, vilket förhoppningsvis kommer att framgå när vi beskriver vårt 

tillvägagångssätt. 
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Dokumentanalys 

Vi analyserade mötesprotokoll, sammanställningar av medborgardialoger och in-

teraktion med allmänheten, den övergripande informations- och marknadsförings-

planen samt sammanställningar av det material kommunen har använt sig av för 

att informera medborgarna om nya Ångfärjan. Detta material användes sedan för 

att få insikt i Helsingborgs stads kommunikationsprocess och strategi och analyse-

rades utifrån våra valda teorier men även utifrån textanalysen som representerar 

den andra gruppen i vår undersökning. 

Analys av dokument innebär enligt Bryman (2002) att forskaren undersöker 

dokument som existerar separat från undersökningen. Då dessa dokument framta-

gits utan någon inverkan av forskaren är de således inte lika utsatta för validitets-

frågor, dock ställs ändå höga krav på dem om de ska inkluderas i en vetenskaplig 

rapport. Dessa utgörs enligt Bryman av om materialet är äkta, utan felaktigheter, 

typiskt för den kategorin det tillhör samt om det är tydligt och begripligt (Bryman 

2002).  

Bryman (2002) poängterar dock att även material som härstammar från en of-

fentlig myndighet måste analyseras enligt de tidigare nämnda kriterierna. Detta 

kan bland annat innebära att man genom kontakt med organisationen kan etablera 

vem som var upphovsman till materialet (Bryman 2002). Då personen vi intervju-

ade har en del av ansvaret för information- och marknadsföringsmaterialet vi har 

studerat ansåg vi att vi kunde bekräfta dokumentens autenticitet.  

Kvalitativ intervju 

Vi genomförde en intervju med en individ som är ansvarig för Helsingborg stads 

kommunikationsstrategi och arbete. Denna individ föredrog att vara anonym och 

vi kommer således att benämna denne som antingen Intervjupersonen eller IP. Det 

primära syftet med denna intervju var att komplettera vår kunskap om strategin 

men även för att adressera vissa punkter som vi ansåg något oklara. Vårt mål med 

intervjun var att diskutera IP:s uppfattning av det kommunikativa arbetet inom 

projektet och vi fann att personen ifråga var mest relevant att tala med då denne 

innehar en position som delansvarig för kommunikationen rörande projektet och 

då denne person även var involverad i framtagandet av informations- och mark-

nadsföringsplanen. Efter dessa kriterier ansåg vi att IP var den enda relevanta per-

sonen för oss att intervjua och därför genomförde vi enbart en intervju. Detta gör 

då att vi inte kan använda IP:s uttalanden som sanning men vi har främst använt 

dem som en exemplifiering av det vi har utläst ur dokumenten.  

Bryman (2002) behandlar kvalitativa intervjuer som är av intresse för oss här 

och den semi-strukturerade intervjun där intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide 

för att hålla igång samtalet. Intervjuaren är dock fortfarande fri att ställa frågor 

utanför guiden som en reaktion på intervjupersonens uttalanden. Thomsson (2002) 

skriver att den som intervjuar gör ett val att tala med personer som kan bidra till 

att öka förståelsen för en situation. Vidare styrs detta val, enligt författaren, även 

av tillgänglighet, att välja en person eller personer som det är relativt enkelt att 

komma i kontakt med gör intervjun enklare att genomföra. Då en av oss tidigare 
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har varit i kontakt med vår intervjuperson gjorde detta situationen något enklare 

då vi snabbt kunde etablera en kontakt.  

För att en kvalitativ intervju ska kunna kategoriseras som lyckad krävs det att 

intervjuaren inte influerar intervjupersonen med sina egna åsikter. Intervjuperso-

nen kan även känna sig underlägsen intervjuaren och därmed ge svar som denne 

tror att intervjuaren vill höra. I denna situation ansåg vi att det inte förelåg någon 

risk att intervjupersonen skulle uppleva att vi var överlägsna denne då IP var den 

som besatt kunskapen i frågan. Vi genomförde intervjun för att få information om 

hur just IP upplevde Helsingborgs stads kommunikationsarbete och för att få för-

tydligande uppgifter, således ansåg vi inte heller att det förelåg någon risk för att 

vi skulle influera denne med våra egna åsikter. Vi lät även intervjupersonen tala 

fritt kring de frågor som vår intervjuguide innehöll (Thomsson 2002, Kvale och 

Brinkmann 2009, Bryman 2002 och Holme och Solvang 1997).  

Vi genomförde intervjun i vår intervjupersons kontor på Rådhuset i Helsing-

borg. Intervjun varade i cirka en timme och spelades in efter intervjupersonens 

samtycke. På dennes begäran hade vi även skickat vår intervjuguide innan vårt 

möte då IP ville ha möjlighet att förbereda sig. Informerat samtycke innebär att 

man delger intervjupersonen information om vad studiens syfte är och även huru-

vida personen kan få vara anonym samt få tillgång till delar av den färdiga rappor-

ten (Kvale och Brinkmann 2009). Vi delgav syftet med studien och gav även vår 

intervjuperson möjligheten att läsa delar av vårt färdiga arbete vilket IP gärna vil-

le.  

Intervjuguide 

Vi utformade intervjuguiden med fokus på kommunikationsstrategier, de insatser 

som gjorts för att informera allmänheten om projektet samt potentiella reaktioner 

på medborgares kritik. Vi utformade en intervjuguide som innehöll fyra övergri-

pande teman; projektets början, medborgarnas åsikter, strategier samt en kategori 

med övriga frågor som kan ses i bilaga 1. Under dessa teman hade även vi skrivit 

ned förslag på frågor.  

Dock menar Thomsson (2002) är det en god idé om man som intervjuare är re-

lativt ovan vid intervju som undersökningsmetod, dock menar hon att dessa frågor 

ska fungera som ett hjälpmedel och att det är viktigt att hela tiden vara uppmärk-

sam och reflexiv över vad intervjupersonen säger. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att den halvstrukturerade intervjun ofta medför att intervjuaren utformar en 

intervjuguide med teman och förslag på frågor, men precis som Thomsson (2002) 

poängterar de att intervjuaren under processen kan använda intervjuguiden som ett 

hjälpmedel och inte som ett bindande manus. Bryman (2002) skriver att man un-

der utformningen av intervjuguiden kontinuerligt skall ha i åtanke vad det är i si-

tuationen man finner oklart och vill ha svar på, dock ska frågorna inte vara alltför 

specifika utan lämna plats åt ett mer öppet samtal. Vi hade detta i åtanke då vi ut-

formade vår guide och försökte till stor del fokusera på dessa faktorer då vi ansåg 

att vi behövde ytterligare information angående vår intervjupersons arbete med 

projektet (Thomsson 2002, Kvale och Brinkmann 2009, Bryman 2002). Dock för-

sökte vi till stor del undvika alltför många faktabaserade frågor som kan upplevas 
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som smala då vi till störst del var ute efter hur vår intervjuperson hade upplevt ar-

betet.  

Textanalys 

Textanalys som metod existerar i olika former och kan användas för att undersöka 

och uttala sig om olika saker i olika typer av texter, främst vid kvalitativa studier. 

Dessa texter kan utgöras av till exempel filmer, fotografier eller sånger och där-

med inte bara skrivna dokument. Webbsidor och annat material från Internet kan 

också undersökas med någon form av denna metod och ett annat mycket vanligt 

analysmaterial, vilket är av intresse för oss i vår undersökning, utgörs av innehål-

let i tidningar, i form av exempelvis nyhetsartiklar och/eller ledare (Bryman 2002, 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2004). 

Vilken analysform som forskaren väljer att använda sig av beror på vad han 

eller hon är ute efter att undersöka och kan även bero på vilka texter som ska stu-

deras. Är forskaren exempelvis intresserad av att undersöka vad en text egentligen 

säger, alltså ”… den dolda mening som finns i texter…” (Bryman 2002, 369) kan 

en semiotisk analys användas där forskaren studerar olika symboler eller snarare 

tecken i en text och deras direkta samt indirekta betydelse. Alternativt kan forska-

ren använda sig av en hermeneutisk analys för att bland annat undersöka vad tex-

tens skapare egentligen ville att den skulle betyda och måste då även känna till 

”… den historiska och sociala kontexten i vilken texten producerades” (Bryman 

2002, 370) (Bryman 2002, Østbye m.fl. 2004). 

Dessa två analysformer utgör bara ett fåtal exempel på alla möjliga textanaly-

ser som existerar inom forskningen. Det är omöjligt för oss att i detta metodavsnitt 

beröra varje enskild analysform på djupet eftersom vi inte har använt oss alla i vår 

undersökning. I grund och botten handlar dock de flesta textanalysformerna om 

att forskaren analyserar texter genom att föra en slags dialog med dem och formu-

lera samt använda sig av olika frågor som han eller hon svarar på genom att stude-

ra dem. På detta sätt vill forskaren bryta ner texterna och bygga upp dem igen för 

att tillgodogöra sig mer kunskap om dem. Det som är viktigt att tänka på vid en 

användning av textanalyser är bland annat att forskaren måste inneha kunskap om 

texterna som analyseras och om medierna och kontexten som de återfinns i. Han 

eller hon bör också visa en medvetenhet om att textanalys som metod är subjektiv 

och se till att materialet som används beskrivs på ett sätt som bidrar till att besvara 

forskarens huvudfrågeställning (Østbye m.fl. 2004). Att vi har haft dessa råd i 

åtanke när vi har arbetat med vår undersökning hoppas vi kommer att synas i vår 

analys.  

I detta arbete har vi varit intresserade av att studera texter publicerade i Hel-

singborgs Dagblad gällande projektet nya Ångfärjan för att få en överblick över 

hur opinionen drivits, vilka områden som har varit i fokus och de budskap som 

framkommit från båda sidor. Vi har därför valt att fokusera på en textanalys i 

form av en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod kan användas när forskaren 

letar efter vad Bryman (2002) kallar för “bakomliggande teman” (Bryman 2002, 

368) i det valda materialet. Författaren skriver vidare att hur forskaren har gått 

tillväga får att formulera dessa teman inte direkt beskrivs i ett metodavsnitt till 
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skillnad mot en kvantitativ innehållsanalys, men att de ofta visas genom använ-

dandet av bland annat citat och liknande i arbetet. De behöver inte heller faststäl-

las innan analysen påbörjas utan kan arbetas fram under forskarens arbete med det 

valda materialet (Bryman 2002). Vi kommer dock att försöka vara tydliga när vi 

beskriver vårt tillvägagångssätt under följande rubrik eftersom vi vill vara öppna 

och tydliga med hur vi har arbetat under vår undersökning. 

Urval och insamling 

Urval inbegriper, enligt Bryman (2002), två val. Det handlar om att välja material, 

vilket författaren exemplifierar med mediematerial, och tidsperiod. Vid medieur-

valet handlar det bland annat om att bestämma sig för vilket slags medium och 

vilket innehåll i detta medium som man ska koncentrera sig på under undersök-

ningen (Bryman 2002). Vi valde att fokusera på lokalt förankrad dagspress då vi 

ansåg att dessa var mest relevanta för vår undersökning. Helsingborgs Dagblad 

har varit huvudfokus för vår undersökning då den utgör den största tidningen på 

orten, men Landskrona Posten och Nordvästra Skånes Tidningar har också ingått 

då dessa tre tidningar tillsammans tillhör samma koncern och utgör tre editioner 

av samma tidning (www.hd.se). Vi har valt att fokusera på tidningsmaterial som 

utgörs av nyhetsartiklar, krönikör, ledare, debatt/opinionsartiklar, insändare och 

åsiktsöversikter. Vi har emellertid inte valt att ta hänsyn till exempel de valda tid-

ningarnas politiska tillhörighet eller var i tidningen artiklarna har publicerats.  

Valet av tidsperiod påverkas enligt Bryman (2002) av vad man är intresserad 

av att studera. Vid en undersökning av en fråga som bevakas fortlöpande kan man 

till exempel i stort sett påbörja undersökningen när som helst. I andra fall kan ett 

sådant val ske på grund av att den händelse som undersökts primärt beskrivs i me-

dia under en viss period (Bryman 2002). Vi har valt att fokusera på en bestämd 

tidsperiod när vi genomförde vår analys av innehållet i de lokala dagstidningarna. 

Perioden i fråga är från 2009-01-01 till och med 2011-04-01, vilket gav oss ett re-

lativt omfattande material att studera. Vi gjorde detta val främst på grund av att de 

artiklar som berörde vårt valda ämne publicerades mest frekvent under just denna 

tidsperiod, med början under år 2009 då markanvisningstävlingen offentliggjor-

des. En inledande sökning visade att mediebevakningen inte var så frekvent innan 

år 2009 och vi ignorerar därmed bevakningen av bland annat de medborgardialo-

ger som skedde under år 2007. Vårt val av slutdatum var emellertid någorlunda 

slumpmässigt och hade mer med deadline och undersökningens omfattningen att 

göra än med en specifik händelse. Efter vårt slutdatum den 1:a april har dock ar-

betet med och bevakningen av projektet nya Ångfärjan fortsatt och bland annat 

hotar Länsstyrelsen nu att stoppa den framarbetade detaljplanen om kommunfull-

mäktige godkänner den, vilket man gjorde den 18:e maj 2011. 

Vi har i huvudsak använt oss av Mediearkivet för att söka efter artiklar och vi 

valde även att göra en kompletterande sökning på Helsingborgs Dagblads hemsi-

da. Detta gjorde vi för att täcka så många kanaler som möjligt och finna ett så ut-

förligt material av texter som möjligt under vår valda tidsperiod. Som sökord an-

vände vi “Saltkristallerna” och “Ångfärjan” samt “Färjestationen”. Under sök-

ningen fick vi fram ett stort antal texter. Sökningen på “Saltkristallerna” i Medie-

http://www.hd.se/
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arkivet i de tre valda tidningarna gav oss ett totalt resultat på 200 texter. Sökordet 

“Ångfärjan” gav 126 träffar och “Färjestationen” gav 156 träffar. Dock kunde en 

stor del av dessa rensas bort då de till exempel enbart använde projektet som ett 

exempel på en annan fråga eller enbart kortfattat nämndes och inte hade projektet 

i fokus. En del av träffarna var ofullständiga, till exempel saknades pdf-filer av ar-

tikeln eller så länkade den till fel sida i tidningen. Dessa sorterades bort då vi inte 

kunde säkra validiteten av dessa. Det fanns även en del dubbletter och i dessa fall 

räknade vi dem som en träff. På Helsingborgs Dagblads hemsida www.hd.se kun-

de vi dock inte använda oss av en exakt datumavgränsning utan fick göra en total 

sökning och sedan avgränsa texterna till de datum som vi avgränsat vår undersök-

ning kring. Vi använde samma sökord på denna sida och “Saltkristallerna” gav 

104 träffar, “Ångfärjan” gav 111 träffar och “Färjestationen” gav 273 träffar. Då 

vi genomförde denna sökning efter att vi fått fram resultaten på Mediearkivet 

kunde vi eliminera de texter som vi redan hade fått fram via den sökningen. Vi 

gjorde dock samma bedömning som tidigare av texterna från hemsidan och kunde 

därmed räkna bort ett stort antal texter som vi ansåg irrelevanta för vår undersök-

ning. Genom vår urvalsprocess fick vi totalt fram 117 texter som vi valde att gå 

vidare med. Dessa finns samlade i bilaga 2. Dessa 117 texter har utgjort vårt un-

derlag för undersökningen av opinionen i Helsingborgs Dagblad. Vi definierar 

denna analys på samma sätt som den textanalys vi beskrev tidigare i detta kapitel 

då vi definierade olika teman i vår analys av materialet, vilket forskaren gör med 

en kvalitativ innehållsanalys. 

Efter insamlingen av texterna valde vi att göra en noggrann genomläsning av 

dessa och tog, under tiden vi läste igenom dem, fram ett antal olika teman som vi 

ansåg vara mest förekommande och intressanta att studera. Under denna kunde vi 

även konstatera att nästintill alla av de texter vi hade valt att använda oss av var 

negativt inställda till projektet, undantaget var de renodlade nyhetsartiklarna som 

vi ansåg vara objektiva i sin ton även om de till störst del rapporterade om negati-

va händelser rörande projektet. Den största delen av texterna utgjordes av insända-

re och det är också dessa texter som vi har fokuserat vår analys på. Detta gjordes 

då vi till största del var intresserade av vad medborgarna i Helsingborg tyckte om 

nya Ångfärjan och inte direkt vad skribenterna i Helsingborgs Dagblad ansåg om 

projektet. Förvisso är ett fåtal av dessa texter också inkluderade i vår analys, bland 

annat som bakgrund till projektet.  

Under vår genomläsning fann vi olika teman kring exempelvis miljökritik, kri-

tik mot kommunens övergripande arbete, den politiska aspekten och kritik mot 

byggnadernas utseende. Vi valde dock i ett tidigt skede att fokusera närmare på ett 

fåtal av dessa teman, vilka utgjordes av kritik mot medborgardialoger och sam-

rådsfaser, kritik mot Helsingborgs stads kommunikationsarbete samt Ångfärjesta-

tionen. Detta gjordes dels på grund av arbetets omfattning, vi ansåg det mer rele-

vant att fokusera på ett fåtal mindre teman så vi kunde studera dessa närmare. 

Dessa teman var även de som vi ansåg mest intressanta med tanke på kommunens 

bakomliggande kommunikationsarbete som vi hade utläst ur deras arbetsdoku-

ment. Dessa teman var också några av de vanligaste i kombination med den poli-

tiska processen. Den politiska processen valde vi dock att inte direkt analysera då 

vi ansåg att det inte hade en samhörighet med den aspekt av kommunikation som 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hd.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXZSBpn3W03MJT4Kode8hrDAydXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hd.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXZSBpn3W03MJT4Kode8hrDAydXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hd.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXZSBpn3W03MJT4Kode8hrDAydXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hd.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXZSBpn3W03MJT4Kode8hrDAydXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hd.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXZSBpn3W03MJT4Kode8hrDAydXw
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vi studerade även om dessa beslut förvisso ligger till grund för kommunikations-

dokumenten.  

Under analysprocessen valde vi att se hur insändarna hanterade Helsingborgs 

stads arbete utifrån tidigare nämnda teman samt hur vi uppfattade att de uppfattat 

arbets- och kommunikationsprocessen. Detta ställdes sedan i förhållande till do-

kumenten och intervjun från Helsingborgs stad för att kunna uttala oss om hur vi 

ansåg att processen med planerad kommunikation och målgruppsanpassning hade 

gått till.  
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Analys 

En beskrivning av Helsingborgs stads kommunikationsstrategier inleder detta av-

snitt, där vi kommer gå igenom vilka områden som kommunen fokuserat på att in-

formera kring. Vidare har vi även kombinerat de olika dokumenten som utgjort 

underlaget för undersökningen av Helsingborgs strategi och kategorisera fyra un-

dergrupper som vi anser ha betydelse för att belysa hur Helsingborgs stad har ar-

betat med kommunikation rörande nya Ångfärjan. Dessa är medborgardialoger, 

målgrupper, kanaler, samt samrådsfaser och öppna hus. Denna uppdelning karak-

täriserar även hur tidslinjen sett ut då medborgardialogerna till viss del låg till 

grund för både beslutsprocessen, men även för vilka budskap som staden sänt ut. 

Målgrupper och kanaler identifierades i kommunikations- och marknadsförings-

planen som följde och efter att kommunikationsarbetet inleddes höll kommunen 

samrådsfaser och initierade öppna hus där medborgarna kunde lämna feedback 

och diskutera projektet med representanter från kommunen. Vi kommer sedan 

diskutera dessa undergrupper i förhållande till våra valda teorier och avsluta 

kommunikationsavsnittet med en allmän analys av strategi i sin helhet. 

Vidare kommer vi även beskriva mediebilden i Helsingborgs Dagblad under 

vår undersökningsperiod vilket inleds med en kortfattad kronologisk beskrivning 

av nyhetsflödet för att bilden av hur arbetsprocessen skildrats i media skall bli 

klar. En kortfattad beskrivning av det politiska inslaget följer då vi ansåg det vik-

tigt att inkludera denna aspekt för att få en bättre historisk överblick även om den 

politiska beslutsprocessen inte varit i vår fokus. Vi har även här valt att kategori-

sera tre undergrupper utplockade ur det stora antalet aspekter som adresserats i 

media och dessa utgörs av; kritik mot medborgardialoger och samrådsfaser, 

kommunikationsaspekten samt Ångfärjestationen/The Tivoli. Dessa kommer kort-

fattat beskrivas, diskuteras utifrån våra valda teorier och sedan även diskuteras i 

förhållande till Helsingborgs stads strategi.  

Helsingborgs stads kommunikationsstrategier 

Ett av de dokument vi har studerat för att få en inblick i Helsingborgs stads arbete 

är den övergripande informations- och marknadsföringsplanen för nya Ångfärjan 

som fastställdes i juni år 2010, som vi ser nedan ett antal månader efter offentlig-

görandet av Saltkristallerna, gäller från och med den 27 januari år 2010, då mark-

anvisningstävlingens resultat presenterades, fram till och med år 2015, då projek-

tet preliminärt beräknas vara klart. Den gör gällande att staden har huvudansvaret 

för information riktat till helsingborgarna om projektet nya Ångfärjans utveckling 

och även klarläggning av anledningen till varför projektet genomförs. Staden har 

också ansvaret för att informera framtida besökare och näringslivet om Helsing-

borg som besöks- och etableringsort, medan Midroc ska marknadsföra och infor-
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mera om de byggnader som utgör Saltkristallerna och vad som kommer att erbju-

das inom dem. Trovärdighet och allsidighet är nyckelord som ska karaktärisera 

kommunens information. Dessa termer definieras i dokumentet och trovärdighet 

innebär att informationen är baserad på fakta, anpassad efter vem som ska infor-

meras och att den är öppen samt att det bör finnas en överensstämmelse mellan 

vad staden säger sig göra och vad den faktiskt gör. Allsidighet definieras i sin tur 

som att informationen ska vara grundlig och ge målgrupperna en helhetsuppfatt-

ning av utvecklingen av området. IP förklarade att detta involverar bland annat in-

formation om byggnaderna, själva området, miljöfrågor, kulturmiljöfrågor, pro-

jektets fördelar och diverse kontroversiella frågor som eventuellt dyker upp under 

projektets gång. Att Helsingborgs stad hyser förhoppningen att så många medbor-

gare som möjligt skall komma att se projektet ur deras synvinkel är ett antagande 

vi gör, men påpekas bör att intervjupersonen poängterar att detta inte är deras mål 

med kommunikationen.  

Flertalet av de forskare vars teorier vi använt för att utforma den teoretiska 

bakgrunden till detta arbete poängterar vikten av en planerad kommunikation för 

att insatsen skall lyckas på bästa möjliga sätt. Detta gäller inte minst Tench och 

Yeomans (2006) som poängterar både vikten av målgrupps- och kanalanalys men 

även behovet av planering för att organisationen på det sättet skall ha gott om tid 

för att bemöta eventuella svårigheter som kan uppstå under kommunikationsinsat-

sens gång. Med Helsingborgs stad informations- och marknadsföringsplan och öv-

riga dokument som grund kommer vi nu se närmare på deras arbete med medbor-

gardialoger, målgrupper, kanaler samt samrådsfaser och analysera deras plane-

ringsarbete närmare. 

Medborgardialoger 

Helsingborgs stad har anordnade, innan projektet på allvar satte igång, så kallade 

medborgardialoger under vilka medborgarna kunde redogöra för sina synpunkter 

och önskemål angående vidareutveckling av Ångfärjetomten. Då dessa ägde rum 

innan projektet som sådant presenterades så diskuterades därmed inte Saltkristal-

lerna som byggnad utan i fokus var själva tomten och vad som skulle kunna upp-

föras på den. Dessa har utgjort ett av flera beslutsunderlag för utvecklingen av 

tomten, vilket är någonting som Helsingborgs stad också vill nå ut med i sin 

kommunikation för att visa att man tagit intryck av vad som kom fram under des-

sa möten med allmänheten. 

Undersökningar av detta slag kan ge upplysningar om vilka frågor som är vik-

tiga för målgrupperna samt ge underlag till hur man bör nå ut med de budskap 

man vill kommunicera. Enligt Palm (2006) kan detta även ge information om 

eventuell problematik som kan följa senare under processen om specifika frågor 

framkommer som problematiska. Det kan därmed ses som en del av Helsingborgs 

arbete med Issues Management i denna fråga med tanke på dialogaspekten och 

kan kanske därför jämföras med Regesters och Larkins (2008) „outside-in thin-

king‟, som handlar om att rådgöra med viktiga grupper, i det här fallet stadens 

medborgare, för att undvika en framtida konflikt. Utöver detta och att Helsing-

borg, enligt IP, har arbeta med förebyggande information kring projektet menar IP 
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dock att det inte existerar någon renodlad Issues Management-plan för att hantera 

en storskalig protest mot projektet. Vi har inte heller funnit några dokument som 

indikerar att detta uttalande inte stämmer. Helsingborgs stads arbete med Issues 

Management får därmed klassificeras som mer reaktivt än proaktivt utifrån Palms 

(2006) beskrivning. Att ta reda på vad intressenter anser vara relevant skriver Bo-

nini m.fl. 2009) kan vara viktigt för förtroendebyggande mellan organisation och 

medborgare då man genom att kartlägga detta och sedan kommunicerar utifrån det 

kan ge organisationen en god förutsättning för förtroendeskapande. 

Målgrupper 

I tidigare nämnda informations- och marknadsföringsplan omnämns de av kom-

munen fastställda målgrupperna och att det är Helsingborg stads förhoppning att 

genom information och kommunikation med dessa bland annat kunna skapa en 

positiv inställning kring nya Ångfärjan. Målgrupperna utgörs enligt dokumentet 

av stadens medborgare, företagare och även, för opinionen, viktiga grupper såsom 

media, övriga opinionsförmedlare och opinionsbildare. I denna plan karaktäriseras 

de sistnämnda grupperna som medier och grupper som är både positivt och nega-

tivt inställda till projektet. Vi har här valt att fokusera på målgrupperna media 

samt medborgare, med störst fokus på den negativt inställda gruppen.  

En uppdelning av målgrupper har med andra ord gjorts, vilket Strömbäck 

(2009) påpekade att en organisation borde göra vid opinionsbildningsarbete. Dock 

påpekar IP att det primära syftet med kommunikationen inte är att arbeta för att 

påverka opinioner utan det ses istället som en välkommen bieffekt av stadens 

kommunikationsarbete. Vikten av att använda sig av medierna vid opinionsbild-

ning, som Strömbäck (2009) betonade i vår teori, verkar dock Helsingborgs stad 

ha insett när de specifikt definierar dem som en grupp att ha i åtanke vid detta ar-

bete. Detta kan emellertid också bero på att journalister, enligt Falkheimer och 

Heide (2007), har ett större intresse av att bevaka offentliga organisationer än pri-

vata företag och att Helsingborgs stad som sådan därför vill nå ut med, för dem, 

rätt bild i medierna angående detta projekt.  

Den grupp som uppfattas som negativt inställd till projektet och som uttryckt 

sina åsikter i media kan i huvudsak sägas vara det som Falkheimer m.fl. (2009) 

benämner som ‟den aktiva publiken‟. ‟Den aktiva publiken‟ är involverad i frå-

gan. Enligt Falkheimer m.fl. (2009) rekommenderas en snabb kommunikationsin-

sats riktad mot denna grupp för att undvika att den växer sig större och visar sitt 

missnöje i ett öppet forum som exempelvis media. Enligt vår undersökning av 

kommunikationsplanen, övriga dokument tillgängliga på kommunens hemsida 

samt medieflödet i Helsingborgs Dagblad förekommer insatser av denna typ från 

Helsingborgs stads sida för att som vi tolkar det nå ut till bland annat ‟den aktiva 

publiken‟, vilket vi studerar närmare under rubriken Samrådsfaser och öppna hus. 

Enligt Falkheimer m.fl. (2009) kan ett mål med en sådan insats vara att etablera en 

dialog för att nå en överenskommelse med publiken. Detta kan då liknas vid två 

av de modeller som Grunig och Hunt (1984) sammanställt, den tvåvägssymmet-

riska samt den tvåvägsassymmetriska som båda fokuserar på dialog mellan parter. 

Den tvåvägsassymmetriska modellen fokuserar dock mer på att försöka övertala 
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och influera målgruppen genom att förbättra kommunikationen genom att använ-

da feedback från involverade publiker. Vi anser dock snarare att det är den två-

vägssymmetriska modellen som bättre passar in på Helsingborgs stads arbete då 

de metoder som använts för dialog ämnar att både få medborgarna att se det som 

kommunen anser vara positivt med Ångfärjan men även låta dem få uttrycka sina 

åsikter och på så sätt potentiellt influera hur området kommer att utformas. Detta 

kan exempelvis gälla de medborgardialoger som ägde rum innan projektets början 

där medborgare bjöds in för att lämna sin åsikt angående Ångfärjan.  

Använda kanaler och budskap 

Kanaler för att nå ut med den information som beskrivs i dokumentet utgörs i nu-

läget av möten med olika grupper som till exempel allmänheten, 

www.helsingborg.se/angfarjan som är, den enligt dokumentet, primära kanalen 

där de senaste nyheterna om projektet skall återfinnas. Vidare nämns även medi-

erna, annonsering och att uppmuntra talesmän utanför den kommunala organisa-

tionen, som enligt Helsingborgs stad bör kunna öka trovärdigheten i det som 

kommuniceras, som kanaler att använda i kommunikationsarbetet. Det poängteras 

även att vilken kanal som väljs är beroende av budskapet och att fler kanaler där-

för kan tillkomma om situationen kräver det.  

När det gäller medierna har Helsingborgs stad i sitt arbete med att nå ut via 

dem använt sig av bland annat pressutspel i form av till exempel pressmeddelande 

men även intervjuer och en närvaro på insändarsidorna, vilket involverar att ex-

empelvis besvara insändare. Det är även vår uppfattning att Helsingborgs stad har 

arbetat med pseudohändelser, alltså händelser som en organisation vill ska upp-

märksammas av medierna. Detta i form av bland annat de öppna hus och de ut-

ställningar som har ägt rum med projektet i fokus och som också har fått en me-

dieuppmärksamhet i Helsingborgs Dagblad. Dessa berör vi mer utförligt lite läng-

re ner i arbetet. 

De dokument som vi har tagit del av, och även den information som vi till-

godogjorde oss under intervjun med vår IP, vittnar om att huvudfokus för stadens 

kommunikationsarbete har varit att nå ut med information till allmänheten och att 

bidra till att medborgarna nås av en grundlig beskrivning av projektet genom 

bland annat medierna. Staden vill få ut information om saker av intresse för med-

borgarna till exempel fördelarna med projektet, möjligheterna att träffa och ställa 

frågor till tjänstemännen, om utställningarna och om nya bilder som rör projektet 

genom bland annat pressmeddelande. Budskapet som sådant är uppdelat i sektio-

ner i informations- och marknadsföringsplanen. Här återfinns relativt mycket in-

formation om vad som är positivt med projektet som exempelvis fler arbetstillfäl-

len, vilket stöds av diverse undersökningar som staden har beställt. Fördelarna 

med projektet är i sin tur någonting som Helsingborgs stad gärna vill nå ut med 

till medborgarna. Eventuella nackdelar presenteras dock också som exempelvis 

miljöproblematiken och hur staden ska bemöta dessa. Information- och marknads-

föringsplanen betonar slutligen också vikten av att övervaka de kanaler som Hel-

singborgs stad använder sig av i sitt kommunikationsarbete för att rätta till even-

tuella fel i dessa och se till att den information som staden når ut med via dem är 

http://www.helsingborg.se/angfarjan
http://www.helsingborg.se/angfarjan
http://www.helsingborg.se/angfarjan
http://www.helsingborg.se/angfarjan
http://www.helsingborg.se/angfarjan
http://www.helsingborg.se/angfarjan
http://www.helsingborg.se/angfarjan
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kvalitetssäkrad. Detta på grund av den kritik och upprördhet som projektet har ge-

nererat. 

Helsingborgs stad har, som vi ser ovan, därmed använt sig av både kanaler 

som den själv har kontroll över och kanaler som den har mindre kontroll över för 

att nå ut med information kring Saltkristallerna, även om opinionsbildning som vi 

tidigare har nämnt inte har varit i fokus. Kanaler som staden själv har kunnat kon-

trollera och styra över utgörs av till exempel hemsidan och möten med allmänhe-

ten och har varit en stor del av stadens kommunikationsarbete. Samtidigt har dock 

Helsingborg också valt att nå ut till allmänheten via Helsingborgs Dagblad, en ka-

nal vars innehåll staden har mindre kontroll över. Detta visar också personen som 

vi har intervjuat en medvetenhet om när IP säger att; “Sen väljer ju media själv 

vad... i det vi visar upp... man tycker är viktigast och intressantast och vilka man 

pratar med om det. Det försöker vi inte styra utan vi vill ha uppmärksamheten”. 

Staden verkar även, i vissa avseenden, haft en del problem med att nå ut med det 

man vill i den lokala dagstidningen, bland annat när det gäller de fördelar som 

man vill nå ut med, vilket vi kommer studera mer utförligt längre ner i arbetet. 

Detta kan kanske givetvis bero på att Helsingborgs Dagblad, med mediernas spe-

ciella intresse av att bevaka offentliga organisationer som Falkheimer och Heide 

(2007) beskrev i teoriavsnittet, fann det mer intressant att fokusera på den uppfat-

tade intressekonflikten mellan Helsingborgs stad och delar av dess medborgare 

och vad medborgarna i sin tur ansåg vara viktigt i denna fråga än de fördelar som 

staden ville nå ut med och som alltså betonas i informations- och marknadsfö-

ringsplanen.  

Att Helsingborgs stad vill nå ut med just fördelarna med projektet kan tilltala 

grupper som är positivt inställda till projektet, vilka, enligt Tench och Yeomans 

(2006), tilltalas mest av budskap som fokuserar på positiva argument och inte 

nackdelar. Som vi såg tidigare berördes emellertid även nackdelarna, i form av 

t.ex. miljöproblematiken, vilket i sin tur skulle kunna leda till att den mer negativa 

gruppen tilltalas av budskapet då denna kräver en mer diskussionsartad informa-

tion som innehåller både nackdelar och fördelar. Helsingborgs stad påvisar dock 

även det arbete som staden utför i förhållande till problematiken, vilket gör det 

problematiskt att direkt påvisa vilken grupp som skulle påverkas mest av deras in-

formation enligt denna teori. Emellertid skulle vi säga att möjligheten är större att 

det påverkar den grupp som är positivt inställd och detta bygger vi på att denna 

grupp inte synts till i någon större utsträckning i media för att uttrycka sin åsikt.  

De redskap som Helsingborgs stad har använt sig av för att nå ut via medierna 

menade Falkheimer (Nord och Strömbäck 2004) huvudsakligen användes när fo-

kus för organisationen var att nå ut med sin bild av en fråga i medierna och där-

med få publicitet kring den, alltså den så kallade „publicitetsstrategin‟, vilket är 

vad Helsingborgs stad har haft som en del av sitt mål med kommunikationsarbe-

tet. Som vi skrev tidigare var ju huvudfokus för stadens arbete att nå ut med in-

formation till allmänheten om projektet, och inte om att informera om själva or-

ganisationen, i det här fallet staden, och dess arbete som ju istället är i fokus vid 

en användning av „kontinuitetsstrategin‟. Varje gång det är någonting speciellt på 

gång och som kan vara av intresse för medierna arbetar de, enligt IP, för att de ska 

uppmärksamma det, vilket Strömbäck (2009) skrev var en viktig del i en organisa-
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tions arbete att nå ut via medierna. IP menar att de “... försöker ju vara så generö-

sa vi kan när journalister hör av sig...” och att en del av dennes arbete involverar 

att se till att så att journalisterna får kontakt med, för deras arbete, rätt person i lin-

je med det som informations- och marknadsföringsplanen fastställer.  

I det teoretiska avsnittet beskrev vi slutligen hur Regester och Larkin (2008) 

menade att övervakning av i alla fall medier var viktigt i en organisations arbete 

med att nå ut via dem under både krisperioder och krisfria perioder. Just sannings-

enlig information var i sin tur också någonting som Bonner (2003) betonade i lä-

gen då organisationens rykte hotades, vilket kan vara fallet här. Nu kan vi emel-

lertid inte yttra oss om hur Helsingborgs stads rykte har påverkats av detta efter-

som vi inte har valt studera det. Faktum är dock, som staden själv nämner i sin in-

formations- och marknadsföringsplan, vilket vi såg ovan, och som vi studerar se-

nare i detta arbete, att projektet har lett till en del upprörda protester från en del av 

stadens medborgare. Detta trots att Helsingborgs stads arbete med att nå ut via 

medierna har inbegripit mycket av det som vår teori beskrev att en organisation 

bör ha i åtanke vid sådant arbete. 

Samrådsfaser och öppna hus 

Helsingborgs stad har vidare arbetat med så kallade samrådsfaser, perioder där 

medborgare i Helsingborg har kunnat lämna in sina åsikter kring projektet, i detta 

fall till Stadsbyggnadsförvaltningen. I samband med dessa hölls sammanlagt även 

fem öppna hus dit allmänheten välkomnades för att se material rörande nya Ång-

färjan och de förändringar som planeringen har genomgått under arbetsprocessen. 

Kommunen presenterade bilder, modeller och texter och försökte genom dessa 

förmedla bland annat varför kongressanläggningen passar på Ångfärjetomten, hur 

medborgardialogerna spelat in i planerna samt fördelarna byggnaderna kan med-

föra för staden. Materialet förmedlar även vad staden vill uppnå med bygget samt 

de steg som tagits för att skydda miljön. De öppna husen var således kopplade till 

planeringens två samrådsfaser i maj respektive november år 2010. Vi har tagit del 

av en av sammanfattningarna om vad som framkom under en av dessa samrådsfa-

ser, maj år 2010, där medborgare dels kunde lämna in åsikter samt delta i de öpp-

na husen och direkt diskutera frågor med kommunen. Då dessa skedde efter att 

projektet på allvar satt igång fanns det här också ett underlag för medborgarna att 

diskutera direkta frågor angående exempelvis byggnaderna som inte fanns under 

medborgardialogerna. 

Denna typ av möte mellan medborgare och representanter från kommunen kan 

liknas vid vad Borgida m.fl. (2008) benämner som en demokratisk diskussion. Då 

vi inte deltog under samrådsfaserna eller de öppna husen utan enbart tog del av 

det i efterhand sammanfattande materialet är det svårt för oss att säga om dessa 

präglades av den ömsesidiga respekt som enligt författarna är väsentligt för denna 

typ av diskussion. Detta gör det också svårt för oss att i detta sammanhang direkt 

kommentera angående de argument som framlades under diskussionen. Materialet 

vittnade dock om att de olika grupperna fick komma till tals och adressera det som 

dem ansåg vara viktigt när det gällde projektet, exempelvis byggnadernas utseen-

de, deras placering samt eventuell miljöproblematik i samband med byggnationen. 
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Om kommunens representanter får fungera som experter i ämnet så speglar denna 

diskussion även det Gastil och Black (2008) skriver angående diskussionen mel-

lan dessa och „vanliga‟ medborgare. Genom detta utbyte skulle då både kommu-

nen och medborgarna kunna gå styrkta ur dialogen med ny information och nya 

infallsvinklar angående frågan. Att denna dialog skulle leda till en direkt överens-

kommelse mellan kommun och medborgare verkar dock problematiskt då det i de 

flesta fall av demokratisk diskussion är omöjligt.  

Vi har nu kortfattat presenterat de olika aspekter av Helsingborgs stads kom-

munikationsstrategi vi anser vara mest relevanta för denna uppsats. Nedan kom-

mer vi se till strategin i sin helhet och diskutera denna.  

Strategin i sin helhet 

Helsingborgs stad är en offentlig organisation och enligt Grunig och Hunt (1984)  

innebär detta att traditionell målgruppsanalys generellt inte fungerar. De menar 

istället att problemupptäckt, upplevelse av hinder samt grad av involvering är bätt-

re parametrar att använda i detta fall. Kommunikationsplanen som vi tagit del av 

tar inte direkt upp situationsteorin som sådan, dock menade IP att kommunen var 

medvetna om att Helsingborgs medborgare ibland motsätter sig byggprojekt och 

liknande saker som påverkar staden utseende och likväl är en negativ målgrupp 

identifierad i dokumenten som ligger till grund för kommunikationsprocessen. Så-

ledes kan det vara så att man från Helsingborgs stads håll var medvetna om att 

graden av involvering kunde komma att bli hög. Detta kan dock givetvis, som vi 

poängterar i det teoretiska avsnittet, både vara positivt och negativt för en organi-

sation som ämnar försöka ändra målgruppers åsikter angående en fråga. Vi anser 

det rimligt att helsingborgarna som är engagerade i denna fråga väljer att hålla sig 

uppdaterade i frågan och om inte deltar i, i alla fall tar del av den pågående dis-

kussion som bedrivs i bland annat Helsingborgs Dagblad. Detta kan då teoretiskt 

leda till en åsiktsförändring bland individer i målgruppen medborgare. Givetvis är 

detta inte något vi kan fastställa då vi i denna uppsats har valt att inte intervjua el-

ler genomföra en undersökning av medborgarnas åsikt angående Ångfärjan på 

detta sätt. Helsingborgs medborgare utgör dock en stor målgrupp, cirka 130 000 i 

hela kommunen. Nya Ångfärjan är i sin tur ett enskilt projekt som är en del av de 

många områden som Helsingborgs stad har hand om och arbetar med.  

I Helsingborgs stads kommunikationsarbete kring Saltkristallerna ser vi 

kopplingar till Grunig och Hunts (1984) teorier om de olika modellerna som de 

anser beskriver arbetet med spridning av budskap. Den som vi anser passar bäst 

ihop med det som vi utläst ur dokumenten är public informationmodellen där syf-

tet med kommunikationsinsatsen är att sprida information till berörda målgrupper 

och öka deras kunskap om en viss fråga, i detta fall kommunens planer på vad 

som skall hända med Ångfärjan. Denna modell förespråkar även, enligt Grunig 

och Hunt (1984), sanningsenlig information och detta gör också att vi anser att det 

är den som passar bäst för att beskriva Helsingborgs stads kommunikationsarbete 

i denna form. Att informationen är sann var också någonting som vår intervjuper-

son betonade som väsentligt under intervjun och detta speglas även av det faktum 

att ett av ledorden som presenterades i information- och marknadsföringsplanen är 
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trovärdighet. Att vi valde att definiera kommunikationsplanens beskrivning av 

Helsingborgs stads kommunikationsarbete som just public informationmodellen 

härstammar givetvis också från det faktum att Grunig och Hunt (1984) själva 

skriver att den är den vanligast förekommande modellen inom den offentliga sek-

torn, vilket till stor del beror på de höga kraven på sanningsenlighet som förelig-

ger inom denna. I detta fall verkar verkligheten och de teorier som vi har berört i 

vårt teoretiska avsnitt synnerligen gå hand i hand. Fördelen med användandet av 

denna modell är att det är ett relativt rakt sätt att få fram sitt meddelande till sin 

målgrupp. En nackdel kan dock vara att den lämnar relativt lite utrymme för feed-

back och dialog.  

Vidare upplever vi att just public informationmodellen står i relation med de 

kommunikationskrav som Falkheimer m.fl. (2009) upplever att den, vad de be-

nämner, som „den medvetna publiken‟ kräver, alltså underbyggd information och 

sakliga argument. „Den medvetna publiken är inte lika benägen att nå ut med sina 

åsikter rörande en fråga i exempelvis media som „den aktiva publiken‟ men visar 

dock en medvetenhet om frågan vilket namnet antyder. Hur stor del av Helsing-

borgs befolkning som ingår i denna grupp är inte känt men det verkar som att 

kommunens kommunikation till stor del är riktad mot denna oavsett om detta var 

ett medvetet val eller inte från deras sida.  

Helsingborgs stad har, enligt dokument och intervjupersonens uttalande, influ-

erats av medborgarnas åsikter. Frågan kvarstår dock om medborgarna påverkats 

av deras. Det verkar omöjligt att ingen medborgare har påverkats av kommunens 

budskap men den grupp vi primärt studerat utgörs av en negativt inställd grupp 

som inte verkar acceptera kommunens budskap. I detta fall verkar det således som 

att kommunens försök till en tvåvägssymmetrisk dialog inte har lyckats, vilket 

även poängteras av flertalet kritiker mot Grunigs (1984) modeller. Den tvåvägs-

symmetriska modellen kan enligt dessa inte fungera på grund av exempelvis 

ojämlikhet i kunskap om frågan som sådan mellan organisation och målgrupp. 

Kommunens satsning på informationsspridning enligt public informationmodellen 

verkar således inte heller ha någon inverkan på denna negativt inställda grupp och 

huruvida detta beror på bristande information eller inte är enbart något vi kan spe-

kulera kring i detta arbete. Det har dock varit ett ämne som vissa insändare har be-

rört.  

Det är för oss troligt att majoriteten av de personer som valde att skicka in sina 

åsikter under samrådsfaserna och möjligtvis även en majoritet av de som besökte 

de öppna husen (möjligt undantag är här det öppna hus som arrangerades på Stor-

torget i Helsingborg där även generellt nyfikna personer förmodligen valde att 

stanna och titta på modeller och liknande) till största del tillhörde den grupp som 

enligt Falkheimer m.fl. (2009) kan benämnas som den „aktiva publiken‟. ‟Den ak-

tiva publiken‟ kräver en större insats rent kommunikationsmässigt och enbart in-

formation räcker ofta inte för att nå ut till den. Helsingborgs stad gav denna grupp 

och andra grupper en möjlighet att, i ett öppet forum, diskutera sina åsikter med 

ansvariga från kommunen och försökte möjligtvis undvika protester från gruppen 

genom en öppen dialog och tydlig information. Helsingborgs stad kunde också via 

dessa möten visa hur Saltkristallerna har arbetas om utifrån tidigare synpunkter 

från medborgarna och visa på hur deras åsikter har spelat in i projektets arbetspro-
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cess. Genom detta kan en organisation förhindra att i alla fall „den upprörda pu-

bliken‟ blir lika engagerad som „den aktiva publiken‟. Enligt vårt teoretiska av-

snitt kan detta medverka till att denna grupp inte växer sig större och inte heller 

söker sig till media för att ventilera sina åsikter. Detta har dock inte visat sig vara 

fallet när det gäller projektet nya Ångfärjan då medborgare, trots kommunens di-

rekta kontakt med dem, har valt att visa sitt missnöje i bland annat insändare. Det 

kan kanske bero på att det dröjde ungefär tre månader mellan offentliggörandet av 

Saltkristallerna i januari år 2010 och de första direkta dialogmötena mellan kom-

munen och medborgarna i form av de tidigare nämnda öppna husen och samråds-

faserna. „Den aktiva publiken‟ kan därmed ha fått gott om tid att uttrycka sitt 

missnöje i media och kanske även växa sig större genom att engagera de andra 

grupperna.  

Medborgardialogerna kan sägas utgöra ett underlag för kommunen att identifi-

era primära intresseområden hos målgruppen. Vår intervjuperson kommenterar 

medborgardialogerna under intervjun och säger att: 

 

“Vad vi försöker göra är att vi försöker lyfta fram att i planeringen så har man 

tagit intryck av de här medborgardialogerna, tittar man på dem så är det ju väl-

digt många olika åsikter som man har försökt baka ihop där. Allt är ju inte med, 

det här var ju ett beslutsunderlag och det är många förbittrade över men det finns 

många inslag i planeringen som bygger på medborgardialogerna till exempel det 

här att Ångfärjestationen ska vara kvar.”   

 

Detta syns också i de utdrag som vi har studerat från medborgardialogerna. Med-

borgarna lyfte ett antal olika frågor och synpunkter som viktiga för dem, men 

långt ifrån alla av dem speglas i den information som förmedlats i de former som 

vi har studerat. Givetvis är det i princip omöjligt för vilken organisation som helst 

att bemöta alla individer i målgruppen och kommunicera utifrån deras specifika 

önskemål och primära preferenser. Då anser vi det kanske bäst att fokusera på vis-

sa teman som framkommer som extra viktiga, vilket vi tolkar att Helsingborgs 

stad har gjort. Detta gäller exempelvis frågan om Ångfärjestationen som vi kom-

mer att se nedan. Även frågor som miljöproblematiken lyftes fram och informa-

tion angående dessa frågor framkommer bland annat i de öppna hus som vi har 

diskuterat ovan. Som Bonini m.fl. (2009) skriver så är det väldigt riskabelt för en 

organisation att sända ut tomma budskap och lova saker som sedan inte kan hål-

las, detta kan ruinera dess trovärdighet. Således kan Helsingborgs stads val att fo-

kusera på vissa frågor och ge en mer, enligt oss, komplett information om dessa 

vara ett bra val. Som vi kommer diskutera senare är just de här medborgardialo-

gerna ett ämne som är återkommande i flertalet insändare från medborgare till 

Helsingborgs Dagblad. Även om Helsingborgs stad till viss del arbetat utifrån den 

teori som vi berörde i vårt teoretiska avsnitt som menar att det är viktigt att samla 

information angående målgruppens hjärtefrågor är det ändå många som upplever 

att de har inte blivit uppmärksammade. Som vi tidigare nämnde beskriver kom-

munen, bland annat på sin hemsida, att dessa dialoger var ett av flera beslutsun-

derlag och att många av åsikterna finns representerade i förslaget i olika former. 

Som Falkheimer m.fl. (2009) också skriver så kan inte alla potentiella problem 
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undvikas, det går inte att som organisation helt undvika kontroversiella frågor. 

Detta är enligt oss definitivt fallet med Helsingborgs stad, de har arbetat med att 

identifiera dessa frågor och sedan hanterar dem genom att informera om hur de 

ämnar fortsätta arbeta med frågan.  

Bilden i Helsingborgs Dagblad 

Tidigare i detta kapitel har vi presenterat och diskuterat Helsingborgs stads kom-

munikationspolicy gällande nya Ångfärjan. Vi skall nu presentera och analysera 

en del av det medieflöde kring projektet som förekom i Helsingborgs Dagblad un-

der den period som vi har valt att studera. Detta innefattar till största del insändare 

från helsingborgarna, kommunens primära målgrupp när det gällde informations-

arbetet, men även nyhetsartiklar, ledare, krönikor och debattartiklar. Resultatet av 

detta kommer sedan ställas i relation till kommunikationsplanen och vad Helsing-

borgs stad vill uppnå med sin kommunikation.  Debatten har varit omfattande och 

berört ett stort antal ämnen, både positiva och negativa rörande nya Ångfärjan och 

Saltkristallerna. Vi har dock valt att fokusera på ett urval av ämnen för att kunna 

exemplifiera de frågor som vi anser relevanta för att besvara våra frågeställningar. 

Inledningsvis kommer vi dock kortfattat redogöra för hur delar av händelseförlop-

pet rapporterats i Helsingborgs Dagblad och även hur de politiska partierna valt 

att ställa sig i frågan.  

Till viss del uppfattade vi en del av rapporteringen i Helsingborgs Dagblad 

som relativt negativ när det kommer till Saltkristallerna, vilket bland annat kan ses 

i tidningens ledare och på dess kultursidor. Ledarna ställde sig till största del ne-

gativa till det faktum att Ångfärjestationen skulle tvingas flytta om projektet fort-

skred och menade att projektet bör uppföras på en annan plats i Helsingborg. 

Journalisterna på kultursidorna var i sin tur negativt inställda till hela projektet 

och menade att det inte bör genomföras överhuvudtaget. Nyhetsrapporteringen 

kan, enligt oss, dock karaktäriseras som objektivt rörande projektets framväxt. 

Detta började med markanvisningstävlingen under år 2009 men tog inte riktigt 

fart förrän under år 2010 när HD i slutet av januari rapporterar att Midroc Proper-

ty Development AB utsetts till vinnare i tävlingen och att deras byggnadsförslag, i 

folkmun kallat för Saltkristallerna, var det som skulle uppföras på tomten. Det 

fortsatta arbetet med projektet i form av bland annat framtagandet av en detaljplan 

för hur man ska gå tillväga för att upprätta kongressanläggningen, den planerade 

flytten av Ångfärjestationen och medborgarprotester i form av bland annat en de-

monstration mot kommunfullmäktiges beslut att genomföra projektet och en 

namninsamling för att få till en folkomröstning i frågan figurerar också i Helsing-

borgs Dagblad under år 2010. De samrådsfaser som vi skrev om tidigare fick ock-

så ett medieutrymme och likaså fick de öppna hus som kommunen anordnade för 

att medborgarna skulle få en möjlighet att ventilera sina åsikter rörande projektet. 

Vidare visade sig Länsstyrelsen ha invändningar mot projektet rörande hur den 

planerade byggnationen skulle komma att påverka både miljön och kulturmiljön i 

staden. Detta intensifierades under år 2011.  

Mycket av den problematik kring nya Ångfärjan som omskrivs i Helsingborgs 

Dagblad berör i sin tur också politiska beslut, vilket till stor del kan bero på att det 
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var val under år 2010. Vi är förvisso medvetna om att partiernas uttalanden i me-

dia och deras åsikter kan ha påverkat medborgarnas åsikter rörande nya Ångfär-

jan, men då vi har valt att inte fokusera på den politiska aspekten av kommunika-

tionen i detta arbete kommer vi enbart kortfattat redogöra för processen och sedan 

analysera övriga kategorier. Projektet nya Ångfärjan och Saltkristallerna har bland 

annat presenteras som en politisk skiljelinje mellan partierna i kommunfullmäkti-

ge. Den då ledande Femklövern (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Krist-

demokraterna samt Sveriges Pensionärers Intresseparti) i Helsingborg har dock en 

positiv syn på projektet och i media återfinns bland annat artikeln “Så blir Hel-

singborgs nya landmärke” där kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson 

(M) uttrycker sig om att “Det är en stor dag för Helsingborg och helsingborgar-

na” (www.hd.se 2010-01-28). Inför omröstningen i kommunfullmäktige den 24:e 

februari år 2010 intervjuade Helsingborgs Dagblad lokala politiker och samman-

ställde två artiklar. “Ja till kongressförslaget...” (HD 2010-02-10) och “... men de 

säger nej...” (2010-02-10) som visar var partierna ställer sig i denna fråga. Väns-

terpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som inför omröstningen ställt sig 

på nej-sidan är dock inte negativt inställda till själva kongressanläggningen utan 

snarare till det faktum att den ska byggas på Ångfärjetomten som alla tre partier 

anser kommer att bidra till sämre miljö i detta område. Många av de partier som är 

positivt inställda, bland annat Socialdemokraterna och Kristdemokraterna pekar i 

sin tur på vikten av att nå ut med mer information till medborgarna om projektet. 

Socialdemokraterna menar till exempel att detta kommer att motverka de rykten 

som har uppstått kring projektet. Jan Andersson (S) och Peter Danielsson (M) 

menar i “... men ja i fullmäktigesalen” att de ska fortsätta kommunicera om pro-

jektet i allmänhet och Peter Danielsson (M) menar även att “... femklövern var 

sena i starten” (2010-02-25) (www.hd.se 2010-02-25). 

Kritiken 

Enligt vår textanalys var en stor del av insändarna från medborgare negativa under 

denna period. Inom denna övergripande kategori av medborgarkritik kunde olika 

kategorier skönjas som exempelvis kritik mot byggnadernas utseende, krav på 

folkomröstning, miljöproblematik och ifrågasättande av politikerna då flertalet 

medborgare enligt deras insändare upplevt att deras åsikter inte blivit hörda. Vissa 

insändare upplevdes dock inte som kritiska mot själva konceptet när det gäller en 

kongressanläggning och föreslog därför alternativa platser att bygga en kongress-

anläggning på. Det som är mest relevant för oss i förhållande till de områden vi 

valt att analysera är dock kritiken mot medborgardialoger och samrådsfaser, med-

borgarnas åsikter att de inte blivit hörda men även kommunens inlägg i denna 

specifika debatt. Vi har valt att även ta upp denna aspekt då den ger en mer kor-

rekt bild på hur debatten sett ut och även representerar en del av Helsingborgs 

stads kommunikationsstrategi som innehåller arbete med media. Av de många 

aspekter av kritik som vi sett i textanalysen får Ångfärjestationen här gälla som ett 

exempel på hur dessa sett ut.  

 

 

http://www.hd.se/
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Medborgardialoger och samrådsfaser 

En del kritik framförs rörande genomförda samrådsfaser där medborgarna bland 

annat inbjöds att ställa frågor till, för projektet, ansvariga personer. I ““Ångfärje-

tomten och “samrådet”” menar insändaren till exempel att det inte alls blev nå-

gon dialog när “I stort sett varje kritisk fråga rörande förslaget Saltkristallerna 

besvarades med en ibland mångordig beskrivning av förslagets förträfflighet” 

(LP 2010-05-12).  

Även resultaten av kommunens medborgardialoger ifrågasätts och en insända-

re, som menar att de önskemål om en öppen plats för allmänheten som togs fram 

under dessa ignorerades av beslutsfattarna, undrar; “Vad finns av detta i förslaget 

Saltkristallerna? I stort sett ingenting” (LP 2010-10-30). Likaså ifrågasatte med-

borgare resultaten av samrådsmötena och detta visas genom citat som; “Jag har 

varit på flera samrådsmöten där tjänstemän och kommunpolitiker som jobbar med 

detta är förblindade av kärlek till projektet. De är totalt insnöade och varken ser, 

hör eller tar till sig av vad den övervägande opinionen har att komma med” (LP 

2010-11-04).  

Medborgare menar vidare att medborgardialogerna inte har lett till någon för-

ändring i beslutsprocessen och frågan ställs “Var finns „öppenheten‟ som var ett 

genomgående krav i samband med dialogen?” (LP 2010-06-08).  Ett ledande ar-

gument från kommunens sida har dock varit exemplet Norra hamnen som “... är 

ett, tidigare omtvistat nu hyllat, exempel på hur vattennära byggnation kan stärka 

stadens attraktivitet” (HD 2011-03-26). Politiker, som representerar M, KD och 

FP, menar att medborgarnas åsikter har hörts; “Era synpunkter är viktiga. Under 

planprocessen har staden anordnat ett antal möten och fått in synpunkter som lett 

till ett stort antal justeringar av värde för slutresultatet” (HD 2011-03-26).  

Att medborgardialogerna var ett av många underlag som användes för att ut-

forma projektet har redan påpekats tidigare i detta arbete. Dock är det av intresse 

för oss att kritik riktas mot just dialogaspekten av Helsingborgs stads kommunika-

tion. Vi kommer därför senare i denna analys att diskutera denna kritik i förhål-

lande till stadens kommunikationsstrategi. Nedan kommer vi dock att se närmare 

på hur Helsingborg stad valt att delta i debatten kring just denna kritik.  

Kommunikationsaspekten 

Kritiken från medborgare rörande medborgardialogerna och samrådsfaserna möts 

som sagt av inlägg från kommunen. Här presenterar vi utdrag ur en insändare av 

Per Fladvad, projektkoordinator för nya Ångfärjan. Han skriver att; “Med öppna 

hus och andra initiativ försöker Helsingborgs stad bidra till en uppdaterad och 

allsidig information om planerna” (LP 2010-06-04) och “... var och en ska ha 

chans att ta del av information från olika håll innan man binder sig vid en åsikt” 

(LP 2010-06-04). Fladvad förmedlar också intentionerna med kommunikationen 

och menar att; “Vi vill upplysa om vad byggnationen Saltkristallerna... kan betyda 

för helsingborgarna, ur olika synvinklar” (LP 2010-06-04) och anser att medbor-

gardialogerna definitivt lett till resultat samt uppmanar vidare dialog genom att; 

“... helsingborgare sedan i lugn och ro kan formulera sina synpunkter och skicka 

till oss...” (LP 2010-06-04).  
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Vi uppfattade dock Per Fladvads insändare som ett av få inlägg i insändarde-

batten från tjänstemannahåll under den period som vi har studerat. Detta är även 

ett av de få inläggen som direkt bemöter kritiken mot medborgardialogerna och 

samrådsfaserna. Möjligtvis kan detta ha bidragit till att medborgarna som innehar 

en negativ åsikt i denna fråga har valt att fortsätta uttrycka sin kritik mot projektet 

på insändarsidan i Helsingborgs Dagblad. Detta kommer vi diskutera närmare 

nedan.  

Ångfärjestationen och The Tivoli 

Musikklubben The Tivoli som idag huserar i den gamla Ångfärjestationen är en 

omskriven fråga i den generella debatten kring Ångfärjetomten. Beslutet som togs 

av kommunen var att vid uppförandet av Saltkristallerna kommer Ångfärjestatio-

nen att flyttas. I “Svar krävs om stationens framtid”, efterfrågas tydligare infor-

mation om Ångfärjestationens framtid (HD 2010-02-20) och så även i “Att “verka 

för” The Tivoli räcker inte” där journalisten skriver att “De luddiga uttalanden 

som stans ledande politiker gjort i tidningen tyder på att de saknar förståelse för 

The Tivolis arbete och dess värde för staden” (www.hd.se 2010-02-24).  

Kritiken mot flytten av Ångfärjestationen bemöts från de styrandes håll bland 

annat med uttalandet “... flytten kommer leda till att byggnaden på ett tydligare 

sätt hävdar de funktioner som gjort den intressant ur ett kulturhistoriskt perspek-

tiv” (HD 2010-11-02) och Femklövern publicerar under 2010 även en gemensam 

debattartikel där de bland annat skriver att The Tivoli kommer få en mer tilltalan-

de placering när verksamheten placeras mittemot Saltkristallerna och att den ska 

kunna samexistera med den planerade kongressanläggningen. De vill “... verka 

för att The Tivoli kommer att finnas kvar i området...” (www.hd.se 2010-02-23). 

De tar även upp fördelarna med projektet som till exempel nya jobbmöjligheter 

(www.hd.se 2010-02-23). Detta svar kom från politikerhåll vilket vi anser logiskt 

med tanke på att Saltkristallernas vara eller icke vara är just ett politiskt beslut. 

Tjänstemännen verkar dock ha varit sparsamma med sina uttalanden i media och 

verkar således ha fokuserat mer på andra strategier för att nå medborgarna med 

sina budskap, detta gäller exempelvis de öppna hus som vi tidigare beskrev.  

Ångfärjestationen har genom hela debatten i Helsingborgs Dagblad definitivt 

framkommit som en prioriterad fråga för medborgarna och Helsingborgs stad har 

valt att besvara insändare rörande denna fråga i långt större utsträckning än många 

andra. Detta kommer vi återkomma till senare i analysen.  

De oklara uttalanden som tidigare nämnda citat vittnar om är en del i den kri-

tik som riktats mot Helsingborgs stads beslut om att uppföra en kongressanlägg-

ning i stadens centrum. Kritiken mot stadens, enligt de negativa medborgarna, ig-

norerande av deras åsikter står också klar. Likaså gör kritiken mot flytten av Ång-

färjestationen och den oklarhet som medborgarna känner kring denna fråga och 

många andra. Nedan skall vi nu djupare analysera denna mediebild, förankrat i 

våra valda teorier och även sammanföra bilden i Helsingborgs Dagblad och Hel-

singborg stads kommunikationsstrategi för att få en tydligare bild av hur dessa 

hänger ihop.  

http://www.hd.se/
http://www.hd.se/
http://www.hd.se/
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Avslutande reflektioner 

När det gäller Helsingborgs stads kommunikationsarbete kring projektet nya Ång-

färjan är det vår uppfattning att det till viss del handlar om en tvåvägskommunika-

tion, det har förts en dialog mellan staden och medborgarna i olika forum, vilket 

vi beskriver ovan. Detta borde, enligt teori, öka möjligheten att allmänheten ska 

skapa positiva associationer för projektet. Men som vi såg tidigare i detta kapitel 

är den ännu pågående debatten angående nya Ångfärjan fortfarande ett laddat 

ämne i Helsingborg. Således har, vad som kan kallas ett problem uppstått. Som vi 

har nämnt tidigare är det oftast omöjligt att alla berörda av ett projekt av detta slag 

ska bli nöjda, då Saltkristallerna är en planerad byggnation. Det kan röra sig om 

tycke och smak vilket vår intervjuperson också påpekar och det ter sig omöjligt att 

en hel stad ska ha samma estetiska smak när det gäller detta. Det som är lite mer 

uppseendeväckande är den negativa ton många insändare tar rörande deras möj-

lighet till påverkan och dialog med de styrande i Helsingborg samt deras uppfatt-

ning om bristande information angående projektet. Trovärdighetsbegreppet är, 

som vi nämner både i vårt teoretiska avsnitt och i vårt analysavsnitt, viktigt för en 

organisation och för en offentlig organisation väsentlig. För att uppnå trovärdighet 

krävs sanningsenlig information. Detta är inte direkt något problem för offentliga 

organisationer då de är lagbundna att informera allmänheten.  

Ett återkommande problem för offentliga organisationer kan dock vara att 

medborgare upplever att de sänder tomma löften som inte uppfylls. Att vissa 

medborgare upplever att Helsingborgs stad gjort just detta syns i de insändare vi 

diskuterar ovan. Detta kan då bidra till förlorat förtroende för kommunen när det 

gäller projektet nya Ångfärjan men möjligtvis även andra projekt som Helsing-

borgs stad presenterar i framtiden. Visserligen har viss byggnation blivit i efter-

hand accepterat och även hyllat av medborgarna som exempelvis Norra Hamnen 

men detta har inte stoppat den som vi benämner „den aktiva publiken‟ från att kri-

tiskt uttala sig rörande nya Ångfärjan och Saltkristallerna. I vår analys har vi sett 

att kommunen enligt vår tolkning haft respekt för medborgarnas feedback då de 

fört en dialog med dessa och även benämner medborgardialogerna och samrådsfa-

serna som ett underlag för beslutsprocessen. Dock såg vi tidigare att vissa med-

borgare upplever att staden helt har ignorerat dessa. Potentialen finns att detta bi-

drar till ett problem för kommunen då individer inte insatta i frågan ser dessa utta-

landen i media och anpassar sin åsikt efter dessa. Detta berör Falkheimer m.fl. 

(2009) när de beskriver de olika publikerna som kan ha ett intresse för en fråga. 

„Den aktiva publiken‟ kan i detta fall influera bland annat „den inaktiva publiken‟ 

att anta deras åsikt i frågan och „den aktiva publiken‟ negativt inställd i frågan 

växer sig således större. Vad detta skulle betyda för projektet nya Ångfärjan är gi-

vetvis svårt att säga men att ytterligare problem kan uppstå är en möjlighet som 

bör tas i beaktning.  

Den tvåvägssymmetriska modellen har, som vi tidigare nämnt, blivit kritiserad 

av forskare inom Public Relations-området som menar att denna modell är utopisk 

och aldrig kan fungera i det verkliga livet. Detta upplever vi dock som inriktad 

mot den kommersiella sektorn då det bland annat rör en maktobalans primärt från 

organisationen. Den offentliga sektorns uppgift är att sköta samhällsfunktioner på 

bästa sätt och därmed tjäna medborgarna. Det ter sig för oss problematiskt att det-
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ta arbete ska kunna utföras utan att ta del av medborgarnas åsikter, vilket Helsing-

borgs stad gjort, men även att detta ska ske genom ren övertalning som den två-

vägsasymmetriska modellen verkar nästintill omöjligt då detta kan leda till att de 

styrande inte blir omvalda av medborgarna eller att medborgarna väljer att organi-

sera sig och protestera i en större skala. Den tvåvägssymmetriska modellen som 

Grunig och Hunt (1984) beskriver den kan förvisso te sig väldigt optimistisk rö-

rande en helt jämlik dialog men den handlar heller inte om att grupperna ska nå en 

överenskommelse utan snarare att de ska nå en förståelse för varandras åsikter. 

Således anser vi att den tvåvägssymmetriska modellen kan fungera i den offentli-

ga sektorns relation till sina medborgare även om det kan föreligga skillnader i 

makt och kunskap på båda sidor. I fallet nya Ångfärjan verkar det dock inte som 

detta har fungerat ur medborgarnas åsikt då flertalet av dem skrivit insändare rö-

rande just bristen på dialog, eller kanske snarare kommunens bristande förmåga 

att ta till sig deras åsikter och ta dem under övervägande i processen vilket vi kon-

tinuerligt har sett genom hela analysen.  

Givetvis är det väsentligt att ha i åtanke att dess åsikter speglar enskilda indi-

vider i samhället och inte av oss på något sätt kan eller ska benämnas som en all-

män opinion. Dock är det intressant att just medborgardialogerna och samrådsfa-

serna återfinns i en del av den kritik som har uttrycks i de olika insändare som vi 

har tagit del av under vår undersökning. Om vi förlitar oss på den teori som vi har 

använt oss av i detta arbete så framställs denna typ av kommunikation i dialog-

form som positiv då den ger organisationen möjlighet att identifiera de primära in-

tresseområdena för målgruppen samt att det också ger en möjlighet till en diskus-

sion som kan gynna båda parterna. Dock verkar det som att just dessa individer 

upplevt att kommunen har lovat saker de inte har kunnat leva upp till, något som 

kan vara förödande för trovärdigheten. Att det dessutom, enligt våra undersök-

ningar knappt förekommer några positiva insändare angående detta ämne, så exi-

sterar möjligheten att individer som ännu inte har någon åsikt i frågan influeras att 

anta en negativ åsikt angående frågan på grund av dessa medlemmar av „den akti-

va publiken‟. Detta kan dock vår undersökning varken bekräfta eller dementera då 

antalet insändarna har varit relativt jämn under perioden och då vi inte heller kan 

veta om det är samma individ som kanske använder olika pseudonymer i de olika 

insändarna. 

Förutom dialog och sanningsenlig information poängteras även kommunika-

tion utifrån målgruppens intresseområden som viktig för att nå ut till den. I vårt 

arbete exemplifieras detta område av Ångfärjestationen. Enligt Tench och Yeo-

mans (2006) är en faktor som kan spela in i en målgrupps negativa inställning an-

gående en fråga bero på just avsaknaden av för dem relevant information och det-

ta skulle således kunna åtgärdas av public informationmodellen. Vi anser dock 

med bakgrund av vår undersökning att det verkar osannolikt att någon större mål-

grupp skulle uppleva nya Ångfärjan som negativ på grund av bristande informa-

tion. Det kan vara så att det är just specifik information rörande Ångfärjestationen, 

anpassad efter just dessa individer som saknas, men som vi tidigare nämnt är det 

omöjligt för en organisation att anpassa sitt budskap för att passa alla enskilda in-

divider inom en grupp. Men att målgruppsanpassning är viktigt är en central del i 
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planerad PR och därför bör identifiering av övergripande frågor som är viktigt för 

målgruppen således vara viktig för organisationen. 

Då diskussionen kring Ångfärjestationen varit en relativt stor del av den del av 

debatten som vi bevakat verkar det klart att denna är en hjärtefråga för helsing-

borgarna. Att kommunicera just det som en målgrupp anser viktigast för att lyckas 

med en satsning är något som poängteras på flertalet stället i vår teori som viktigt. 

Detta gäller exempelvis Bonini m.fl. (2009) som menar att kommunikation av 

denna typ kan hjälpa en organisation att återfå eller stärka ett förtroende hos sin 

målgrupp. Dessa frågor kan identifieras genom en omvärldsanalys. Helsingborgs 

stad har dock inte genomfört regelrätta sådana utan snarare diskussionsgrupper i 

form av medborgardialoger. Om avsaknaden av en direkt omvärldsanalys bidragit 

till den öppna kritiken mot nya Ångfärjan i lokal media är omöjligt för oss att 

säga, det vi kan se är dock att Ångfärjestationen under hela vår undersökningspe-

riod har varit ett återkommande ämne i de kritiska insändarna och att kommunens 

uttalanden om den framtida flyttens positiva effekter inte verkar ha någon direkt 

påverkan på „den aktiva publikens‟ åsikter.  

Vi har redan berört tidsaspekten i denna analys, främst rörande när Helsing-

borg stads övergripande kommunikationsstrategi stod klar. Men tidsaspekten är 

också viktig när det kommer till hantering av medieflödet. Enligt Strömbäck 

(2009) bör nämligen en organisation se till att bemöta kritik riktad mot den i me-

dia så snabbt som möjligt efter att det har uppstått och gärna på samma plats där 

kritiken uppstod för att undvika att den hamnar i fokus. I detta fall handlar detta 

främst om insändarsidorna.  Med tanke på den omfattning av insändare som har 

figurerat i Helsingborgs Dagblad kring detta projekt är det emellertid givetvis 

svårt för Helsingborgs stad att bemöta varje insändare med ett svar rörande vad 

just den kritiserar. Möjligtvis kan detta dock ha bidragit till att medborgarna som 

innehar en negativ åsikt i denna fråga har valt att fortsätta uttrycka sin kritik mot 

projektet på insändarsidan i Helsingborgs Dagblad. Vår uppfattning är vidare att 

ledar- och kultursidorna i Helsingborgs Dagblad också har präglats av en negativi-

tet mot projektet i stort under hela vår undersökningsperiod. Med tanke på medi-

ernas potentiella makt att påverka och att bra publicitet är viktigt vid opinions-

bildning, vilket Strömbäck (2009) berörde i vår teori, kan detta ha bidragit till den 

negativa opinion som vi har funnit i vår studie av Helsingborgs Dagblads bevak-

ning av detta projekt. Det bör därmed även ha bidragit till att försvåra stadens ar-

bete med att skapa en positiv opinion kring Saltkristallerna, speciellt med tanke på 

att det inte har varit huvudfokus för dess kommunikationsarbete.  
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Diskussion och slutsatser 

I denna uppsats har vi arbetat utifrån frågeställningarna; Hur kan relationen mel-

lan en svensk kommun och dess målgrupper påverkas av kommunikation och möj-

ligheter till dialog? Vilken potential har en målgrupp att påverka en sändare och 

dess kommunikationsarbete? Vilka kommunikationsstrategier kan en offentlig or-

ganisation nyttja för att påverka målgrupper? 

Vår uppsats beskriver en kommunikationsprocess mellan Helsingborgs stad 

och dess medborgare, deras påverkan på varandra och betydelsen av planerad och 

genomtänkt kommunikation för att kunna skapa dialog och samförståelse med 

målgrupper.  

Vi har identifierat Helsingborgs stads arbete som att de till störst del arbetat 

utifrån public informationmodellen, även om vi också ser tendenser till den två-

vägssymmetriska modellen då de har initierat möjlighet till dialog mellan dem och 

olika målgrupper genom olika metoder så som öppna hus och samrådsfaser. Men 

detta speglas inte i den undersökning vi har gjort av den grupp medborgare som 

har valt att delta i den offentliga debatten i Helsingborgs Dagblad. Majoriteten av 

dessa är negativt inställda, inte bara till olika delar av projektet så som till exem-

pel byggnadernas utseende, placering och den miljöpåverkan som ombyggnatio-

nen kan leda till, men även i viss grad till hur kommunen har valt att kommunice-

ra och hur de har valt att hantera den feedback som de har mottagit från medbor-

garna. Även om kommunen fortfarande hävdar att medborgardialogerna har spelat 

en roll i utvecklingen av området Ångfärjan och att en del av de frågor som tagits 

upp under dessa verkligen har adresserats av Helsingborgs stad så upplever „den 

aktiva publiken‟ sig fortfarande ignorerad. Detta budskap sänder de också fre-

kvent ut i media och således finns potentialen att övriga målgrupper influeras av 

detta. För en offentlig organisation vars syfte är att arbeta för samhället och repre-

sentera medborgarna blir detta problematiskt. Om målgrupper influeras till att 

anta opinionens åsikt att Helsingborgs stad inte lyssnar på sina medborgare angå-

ende nya Ångfärjan kan detta även skapa ett mer långtgående problem där även 

framtida projekt och kommunens övergripande arbete kan bli ifrågasatt.   

Eventuellt kan den negativa opinionen och att Helsingborgs Dagblad inte har 

fokuserat på fördelarna med den planerade kongressanläggningen, kanske härle-

das till det faktum att informations- och marknadsföringsplanen fastställdes först i 

juni år 2010, ett antal månader efter att markanvisningstävlingen hade avgjorts 

och Saltkristallerna hade utsätts till vinnare. Detta kan eventuellt ha bidragit till att 

stadens representanter inte riktigt haft klart för sig vad för slags information man 

skulle nå ut med kring projektet nya Ångfärjan, i stil med då till exempel dess för-

delar. Både Strömbäck (2009) och Bonner (2003) berörde nämligen det faktum att 

det var viktigt att tidigt har klart för sig vad man vill nå ut med och vad man vill 

uppnå med sin kommunikation för att detta skulle nå ut på det sätt som organisa-
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tionen ville. Nu gällde detta i och för sig en organisations mediehantering, men 

bland annat Tench och Yeomans (2006) betonade i sin tur också vikten av plane-

ring i en organisations arbete med Public Relations för att detta skulle bli lyckat 

enligt organisationen. Detta skulle, enligt dem, även bidra till att den skulle kunna 

undvika eventuell problematik under kommunikationsprocessen, i stil med vad 

Helsingborgs stad då har upplevt under sitt kommunikationsarbete kring detta pro-

jekt. Möjligheten finns givetvis att denna tidslucka är ett resultat av långa besluts-

processer inom kommunen och inte sen planering från dennes sida. Det är emel-

lertid inte något vi kan bekräfta eftersom vi inte har studerat detta. 

Kritiken mot nya Ångfärjan borde dock inte ha kommit som en överraskning 

för Helsingborgs stad. Den negativa och aktiva publiken är definierad som en 

målgrupp i styrdokumentet för kommunikation rörande nya Ångfärjan. Om staden 

ansåg att denna grupp skulle kunna hanteras genom kommunikation och dialog av 

den typ de har använt sig av är något vi inte kan säga med säkerhet, det kan givet-

vis också vara så att de ansåg att denna publik alltid kommer vara närvarande, 

oavsett vilken typ av kommunikationsinsats de utför och att det därför var ett 

otacksamt arbete att försöka vinna över dem. Det kan också vara så att Helsing-

borgs stad valde att inte prioritera denna grupp och således inte ansåg dem vara en 

direkt risk för ökat motstånd mot nya Ångfärjan och deras arbetsprocess. Detta 

kan då gynna den „aktiva publiken‟ då ett av de budskap de sänt ut är att fler med-

borgare ska ansluta till dem och visa sitt missnöje. Där den offentliga sektorn inte 

är beroende av finansiella medel i samma utsträckning som den privata är de dock 

beroende av att ha medborgarnas förtroende. Utan denna kan politiker riskeras att 

inte väljas om och protester kan uppstå i en större omfattning än det vi ser i fallet 

nya Ångfärjan. Således kan „den aktiva publiken‟ möjligtvis vara något Helsing-

borgs stad borde ha fokuserat mer på.  

En stor del av Helsingborgs stads kommunikationsarbete har involverat försök 

att nå ut via media i form av främst Helsingborgs Dagblad. Genom att bland annat 

övervaka denna kanal, skicka ut pressmeddelande, ställa upp på intervjuer och an-

ordna pseudohändelser har staden försökt att nå ut med information om projektet 

nya Ångfärjan till medborgarna. Samtidigt har vi upptäckt att Helsingborgs Dag-

blad har ställt sig negativt inställd till olika delar av projektet på både ledar- och 

kultursidorna och lokaltidningen har inte heller fokuserat särskilt mycket på förde-

larna med själva projektet under vår undersökningsperiod, vilket kanske kan bero 

på, utöver att informations- och marknadsföringsplanen fastställdes ett antal må-

nader efter offentliggörandet, att mediernas speciella intresse av att bevaka just of-

fentliga organisationer gjorde att Helsingborgs Dagblad fann det mer intressant att 

fokusera på den upplevda intressekonflikten mellan staden och dess medborgare 

istället för de fördelar som staden ville och fortfarande vill nå ut med genom sitt 

kommunikationsarbete. Detta, i kombination med Helsingborgs Dagblads inställ-

ning på ledar- och kultursidorna och den opinion som har figurerat på tidningens 

insändarsida, kan eventuellt ha bidragit till att försvåra stadens kommunikations-

arbete något med tanke på mediernas potentiella makt att påverka. Samtidigt kan 

kanske en del av problematiken som Helsingborgs stad har stött på när det gäller 

kommunikationsarbetet kring projektet nya Ångfärjan också härledas till det fak-

tum att Helsingborgs stad inte har arbetat med opinionsbildning i fokus. Det vikti-
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gaste för dem har varit att informera om projektet, inte att förändra attityder bland 

målgrupperna. Ett mer aktivt arbete med opinionsbildning hade kanske emellertid 

kunnat motverka vissa av de problem som staden har stött på. 

Helsingborgs stads tjänstemän har vidare inte varit särskilt aktiv på insändar-

sidan där stora delar av den kritik som riktats mot projektet nya Ångfärjan har ut-

trycks, vilket den teori som vi har använt oss av i det teoretiska avsnittet betonade 

var viktigt för att undvika att kritiken hamnar i fokus. Faktum är också att med-

borgare har fortsatt att uttrycka sin kritik på dessa sidor utan Helsingborgs stads 

aktiva närvaro. En mer aktiv närvaro på insändarsidan hade kanske kunnat bidra 

till att minimera de kritiska gruppernas ilska och därmed även deras benägenhet 

att uttrycka sin kritik, även om det som vi tidigare skrev kan vara svårt för Hel-

singborgs stad att besvara varje insändare med tanke på den omfattning som har 

figurerat på Helsingborgs Dagblads insändarsida. 

Huruvida opinionens negativa inlägg i debatten bidragit till Länsstyrelsens be-

slut att inte godkänna Helsingborg stads plan låter vi i denna uppsats vara osagt. 

Dock finns det en god chans att Länsstyrelsens kritik har påverkat opinionen och 

dess omfattning. Helsingborg stads kommunikationsprocess präglas av informa-

tionsspridning och dialog, men inte speciellt mycket av direkt målgruppshanter-

ing. Den negativa opinionen har därmed fått ett stort utrymme att sprida sitt bud-

skap och potentiellt även rekrytera fler medlemmar. „Den aktiva publiken‟ har 

bemötts på samma sätt som alla andra målgrupper trots att denna grupp, enligt vår 

teori, kräver en mer kraftfull insats från en organisations sida. Detta har fått resul-

tatet att den negativa opinionen kontinuerligt har varit stark i Helsingborg när det 

gäller detta projekt och den negativt inställda opinionen fick sin önskan uppfylld 

när Länsstyrelsen valde att helt stoppa projekt nya Ångfärjan i dess nuvarande 

form.   

Framtida forskning 

Med denna undersökning avslutad väcktes ytterligare frågor som vi anser hade va-

rit intressanta att studera i framtiden vid en eventuell fördjupning av denna under-

sökning. Det hade bland annat varit intressant att studera hur Helsingborgs stads 

rykte har påverkats av den negativa opinionen rörande deras kommunikationsar-

bete kring detta projekt. Detta leder även till frågan om och hur stadens trovärdig-

het skadats genom att medborgare uppmärksammats på de brister som den negati-

va opinionen ansåg att kommunens kommunikationsinsats haft. Detta skulle kun-

na ge ytterligare en dimension av forskning kring Public Relations, anpassad för 

svenska förhållanden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Projektets början 

- Historisk bakgrund. 

- Var du involverad i projektets kommunikation från början? 

- Fanns det en utarbetad kommunikationsplan som var aktuell från det att tävling-

en utlystes? 

- Hur gick kommunikationsprocessen enligt dig till när det färdiga förslaget Salt-

kristallerna presenterades? 

- Byggnation på tomten har länge varit aktuellt och opinionen har varit relativt 

negativ, upplevde du att detta påverkade erat arbete med kommunikationen i detta 

läge? 

 

Medborgarnas åsikter 

- Medborgardialogernas betydelse för projektet och kommunikationsstrategin.  

- När Saltkristallerna offentliggjordes upplevde vi att den negativa opinionen re-

presenterat av till exempel insändare i HD ökade, ändrades då strategin för kom-

munikationen? 

- Upplevde du de negativa insändarna och den relativt omfattande rapporteringen i 

de lokala dagstidningarna som ett problem eller en möjlighet för ditt arbete? Sam-

arbetade du på något sätt med media?  

- Existerar en strategi för att ändra en negativ opinion till en positiv? 

- Upplevde du att  kommunikationen behövde ökas eller modifieras i förhållande 

invändningar från exempelvis Länsstyrelsen?  

 

Strategierna 

- Arbete med Issues Managment och Konflikthantering.  

- Arbete med Public Relations.  

- Arbete för att behålla fötroende/återfå det i förhållande till intressekonflikt. 

- Har du någon gång under processen fruktat att situationen skulle eskalera till en 

regelrätt krissituation och har en ´worst case scenario´ strategi tagits fram? 

- Hur har du prioriterat när det gäller kommunikationsinsatsen? 

- Har ni på något sätt gjort undersökningar bland medborgare för att få deras syn 

på saken och på så sätt kunna anpassa de budskap som sänds ut?   

- Samrådsfaserna och de öppna husens betydelse för kommunikationen mellan 

kommun och medborgare. 

 

Övrigt 
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- Hur har du upplevt arbetet på ett mer personligt plan? Känner du att ni har hante-

rat situationen på ett bra sätt? Har du och dina kollegor dragit några lärdomar från 

Saltkristall arbetet som ni kan använda i framtida kommunikationssatsningar?  

- En del av protesterna mot planerna för Ångfärjetomten har skett på Internet ge-

nom sociala medier som exempelvis Facebook. Har du försökt nå ut till medbor-

garna via dessa medier? 
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Bilaga 2 – Material till textanalys 

 

090304 “Internationell tävling formar nya kongresscentrumet” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2009/03/02/internationell-taevling-formar-nya/ 2011-04-

13 

 

090505 “Fem konkurrerar om Färjestationen” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2009/05/05/fem-taevlar-om-kongresscentrumet/ 2011-04-

13 

 

090903 “Blir det något kongresscentrum?” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120090903403173&serviceId=2 2011-04-14 

 

090928 “HD:s granskning av arenabygget fortsätter” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2009/09/28/tvaerstopp-foer-politikernas/ 2011-04-13 

 

090929 “Innehållet först – sen formen” www.hd.se  

http://hd.se/ledare/2009/09/29/innehaallet-foerst-n-sen-formen/ 2011-04-13 

 

091206 “Kongressvinnare försenas” www.hd.se 

http://hd.se/helsingborg/2009/12/06/kongressvinnare-forsenas/ 2011-04-13 

 

100127 “Ångfärjestationen flyttas enligt vinnande förslag” www.hd.se   

http://hd.se/helsingborg/2010/01/27/angfarjestationen-flyttas-enligt/ 2011-04-13 

 

100127 “Många åsikter om förslaget för Ångfärjan” www.hd.se 

http://hd.se/helsingborg/2010/01/28/manga-asikter-om-forslaget/ 2011-04-13 

 

100128 “Så blir Helsingborgs nya landmärke” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/01/28/kongresscentrum-blir-nytt/ 2011-04-15 

 

100128 “The Tivoli flyttas och krymper” www.hd.se  

http://hd.se/noje/2010/01/28/the-tivoli-flyttas-och-krymper/ 2011-04-13 

 

100129 “Länsstyrelsen kan stoppa kongressprojektet” www.hd.se 

http://hd.se/helsingborg/2010/01/29/lansstyrelsen-kan-stoppa/ 2011-04-13 

 

100129 “MP och V tar parti för The Tivoli” www.hd.se  

http://hd.se/noje/2010/01/29/mp-och-v-tar-parti-for-the-tivoli/ 2011-04-13 

 

100129 “Nya Ångfärjan - en mardröm” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120100129504978&serviceId=2 2011-04-14 

http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2009/03/02/internationell-taevling-formar-nya/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2009/05/05/fem-taevlar-om-kongresscentrumet/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120090903403173&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120090903403173&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120090903403173&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2009/09/28/tvaerstopp-foer-politikernas/
http://www.hd.se/
http://hd.se/ledare/2009/09/29/innehaallet-foerst-n-sen-formen/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2009/12/06/kongressvinnare-forsenas/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/01/27/angfarjestationen-flyttas-enligt/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/01/28/manga-asikter-om-forslaget/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/01/28/kongresscentrum-blir-nytt/
http://www.hd.se/
http://hd.se/noje/2010/01/28/the-tivoli-flyttas-och-krymper/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/01/29/lansstyrelsen-kan-stoppa/
http://www.hd.se/
http://hd.se/noje/2010/01/29/mp-och-v-tar-parti-for-the-tivoli/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100129504978&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100129504978&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100129504978&serviceId=2
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100131 "En sällsynt form av humor?" www.hd.se  

http://hd.se/kultur/2010/01/31/en-sallsynt-form-av-humor/ 2011-04-15 

 

100131 “SSU kritiskt till en flytt av The Tivoli” www.hd.se 

http://hd.se/helsingborg/2010/01/31/ssu-kritiska-till-flytt-av-the/ 2011-04-14 

 

100202 “Demokratiskt fiasko” Nordvästra Skånes Tidningar 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090220100202507481&serviceId=2 2011-04-14 

 

100205 “Vi vill rädda vårt tivoli” “Uppfräschning av Helsingborgs fasad” “Vem 

kan man lita på?” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120100205509762&serviceId=2 2011-04-14 

 

100206 “Grönt, luftigt, charmigt” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100206510401&serviceId=2 2011-04-14 

 

100208 “Är det någon som skämtar?” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120100208511408&serviceId=2 2011-04-14 

 

100209 “Bättre fantasi, tack!” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100209512134&serviceId=2 2011-04-14 

 

100210 “Socialdemokrat vill ha folkomröstning” www.hd.se 

http://hd.se/helsingborg/2010/02/10/socialdemokrat-vill-ha/ 2011-04-13 

 

100210 “Ja till kongressförslaget…” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100210513003&serviceId=2 2011-04-14  

 

100210 “Men de säger nej…” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05080520100210513014&serviceId=2 2011-04-14 

http://www.hd.se/
http://hd.se/kultur/2010/01/31/en-sallsynt-form-av-humor/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/01/31/ssu-kritiska-till-flytt-av-the/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090220100202507481&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090220100202507481&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090220100202507481&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100205509762&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100205509762&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100205509762&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100206510401&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100206510401&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100206510401&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100208511408&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100208511408&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100208511408&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100209512134&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100209512134&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100209512134&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/10/socialdemokrat-vill-ha/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100210513003&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100210513003&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100210513003&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100210513014&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100210513014&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100210513014&serviceId=2
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100211 “Politiker och protesterande i debatt på Facebook” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/02/10/politiker-i-debatt-pa-facebook/ 2011-04-13 

 

100211 “Låt Ångfärjestationen ligga kvar” www.hd.se  

http://hd.se/ledare/2010/02/11/lat-angfarjestationen-ligga-kvar/ 2011-04-13 

 

100212 “Det blir en aktion för Färjestationen” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100212514560&serviceId=2 2011-04-14 

 

100212 “De håller ögonen på miljön” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100212514557&serviceId=2 2011-04-14 

 

100213 “Skendemokrati när den är som tydligast” ”Vi ska njuta av Sundet/Flytta 

inte Färjestationen” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120100213515329&serviceId=2 2011-04-14 

 

100216 “Vad är problemet?” Landskrona Posten  http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100216516994&serviceId=2 2011-04-14 

 

100217 “Stormöte om Färjestationen” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100217517958&serviceId=2 2011-04-14 

 

100217 “Låt det inte bli ett äreminne” ”Tankar kring Ångfärjan” Landskrona Pos-

ten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100217517888&serviceId=2 2011-04-14 

 

100220 “The Tivoli vill ha klara besked” “Så här kan hamntorget se ut” Helsing-

borgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100220520575&serviceId=2 2011-04-14 

 

100220 “Svar krävs om stationens framtid” Helsingborgs Dagblad  

http://ret-

http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/10/politiker-i-debatt-pa-facebook/
http://www.hd.se/
http://hd.se/ledare/2010/02/11/lat-angfarjestationen-ligga-kvar/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100212514560&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100212514560&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100212514560&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100212514557&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100212514557&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100212514557&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100213515329&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100213515329&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100213515329&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100216516994&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100216516994&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100216516994&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100217517958&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100217517958&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100217517958&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100217517888&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100217517888&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100217517888&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100220520575&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100220520575&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100220520575&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100220520437&serviceId=2
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web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100220520437&serviceId=2 (HD) 2011-04-14 

 

100221 “Tänk efter före om Ångfärjan” Landskrona Posten http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2 2011-04-14 

 

100221 “En liten reflektion” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2 2011-04-14  

 

100221 “Lyssna på ditt samvete” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100221520241&serviceId=2 2011-04-14  

 

100223 “Ångfärjan ger nya mötesplatser” www.hd.se  

http://hd.se/ledare/2010/02/23/angfarjan-ger-nya-motesplatser/ 2011-04-13 

 

100223 “Polis i beredskap” www.hd.se  

Publicerad 23 februari 2010 kl. 04:00 

http://hd.se/helsingborg/2010/02/23/polisen-i-beredskap/ 2011-04-13 

 

100223 “Låt oss rösta om Ångfärjan” “Bygg vid Ramlösa station” “Om shejken  

och Ångfärjan” “Om Färjestationen flyttas...” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120100223522055&serviceId=2 2011-04-14 

 

100224 “Exploatering på värdefull mark” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100224522879&serviceId=2 2011-04-14 

 

100224 “Så här kan Ångfärjan se ut” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/02/24/sa-har-kommer-angfarjan-att-se-ut/ 2011-04-

13 

 

100224 “Att "verka för" The Tivoli räcker inte” www.hd.se  

http://hd.se/noje/2010/02/24/att-verka-for-the-tivoli-racker/ 2011-04-13 

 

100224 “Hundratals i protest på Rådhustorget” www.hd.se   

Publicerad 24 februari 2010 kl. 17:24 Uppdaterad 24 februari 2010 kl. 19:12 

http://hd.se/helsingborg/2010/02/24/hundratals-i-protest-pa/ 2011-04-13 

http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520243&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520241&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520241&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100221520241&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/ledare/2010/02/23/angfarjan-ger-nya-motesplatser/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/23/polisen-i-beredskap/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100223522055&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100223522055&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100223522055&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100224522879&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100224522879&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100224522879&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/24/sa-har-kommer-angfarjan-att-se-ut/
http://www.hd.se/
http://hd.se/noje/2010/02/24/att-verka-for-the-tivoli-racker/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/24/hundratals-i-protest-pa/
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100224 “Läsarnas reaktioner på beslutet om flytten” 

http://hd.se/helsingborg/2010/02/24/lasarnas-reaktioner-pa-beslutet/ 2011-04-13 

 

100225 “Ångfärjan i hamn” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100225524195&serviceId=2 2011-04-14 

 

100225 “Ja till kongressanläggning trots massivt motstånd” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/02/23/ja-till-kongressanlaggning-trots/ 2011-04-13 

 

100225 “Nej utanför Rådhuset...” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/02/25/nej-utanfor-radhuset/ 2011-04-13 

 

100225  “... men ja i fullmäktigesalen” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/02/25/men-ja-i-fullmaktigesalen/ 2011-04-13 

 

100226 Arrogans och förakt Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120100226524794&serviceId=2 2011-04-14 

 

100303 “Vi värnar också om The Tivoli” Helsingborgs Dagblad   

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100303527938&serviceId=2 2011-04-14 

 

100305 “Bevara och renovera Ångfärjan” Nordvästra Skånes Tidningar 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090220100305529563&serviceId=2 2011-04-14 

 

100309 “Bara ett spel för gallerian?” ”Politikernas prioriteringar” Landskrona  

Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100309531869&serviceId=2 2011-04-14 

 

100319 “Ett spel för gallerian” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100319538945&serviceId=2 2011-04-14 

 

100319 “SD står fast om Ångfärjan” Nordvästra Skånes Tidningar  

http://hd.se/helsingborg/2010/02/24/lasarnas-reaktioner-pa-beslutet/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100225524195&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100225524195&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100225524195&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/23/ja-till-kongressanlaggning-trots/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/25/nej-utanfor-radhuset/
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/25/men-ja-i-fullmaktigesalen/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100226524794&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100226524794&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090120100226524794&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100303527938&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100303527938&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100303527938&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090220100305529563&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090220100305529563&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090220100305529563&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100309531869&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100309531869&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100309531869&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100319538945&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100319538945&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100319538945&serviceId=2
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http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090220100309531891&serviceId=2 2011-04-14 

 

100318 ”Full fart på överklagade kongressplaner” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/03/18/full-fart-pa-overklagade/ 2011-04-13 

 

100422 “Dolda föroreningar kan stå kommunen dyrt” Helsingborgs Dagblad  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100422561513&serviceId=2 2011-04-13 

 

100422 “Helsingborg har tappat som kongresstad” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100422561512&serviceId=2 2011-04-13 

 

100423 “Deras mål en folkomröstning” Helsingborgs Dagblad  

 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100423562476&serviceId=2 2011-04-13 

 

100430 “Kongressplaner inför öppen ridå” Helsingborgs Dagblad  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100430567336&serviceId=2 2011-04-13 

 

100503 ”Sundsutsikt stridsfråga på öppet hus” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/05/03/sundsutsikt-stridsfraga-pa-oppet/ 2011-04-14 

 

100506 “Ångfärjan ifrågasatt kulturmonument” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100506570755&serviceId=2 2011-04-13 

 

100512 “Ångfärjetomten och ´samrådet`” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100512574915&serviceId=2 2011-04-13 

 

100514 “Ångfärjan oknäckt nöt för de Rödgröna” Helsingborgs Dagblad    

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100504569406&serviceId=2 2011-04-13 

 

http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090220100309531891&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090220100309531891&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05090220100309531891&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/03/18/full-fart-pa-overklagade/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100422561513&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100422561513&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100422561513&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100422561512&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100422561512&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100422561512&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100423562476&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100423562476&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100423562476&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100430567336&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100430567336&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100430567336&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/05/03/sundsutsikt-stridsfraga-pa-oppet/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100506570755&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100506570755&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100506570755&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100512574915&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100512574915&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100512574915&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100504569406&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100504569406&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100504569406&serviceId=2
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100531 “Vi vill ha ett demokratiskt beslut” Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100531587961&serviceId=2 2011-04-14 

 

100601 “Grannarna på Kungsgatan negativa” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/06/02/grannarna-pa-kungsgatan-negativa/ 2011-04-

13 

 

100603 ”Helsingborgs Siluett” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100603590576&serviceId=2  2011-04-13 

 

100603 ”Med förnuft och känsla” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100603590520&serviceId=2 2011-04-13 

 

100604 ”Allsidig information är målet” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100604591674&serviceId=2  2011-04-13 

 

100608 ”Obegriplig entusiasm för Ångfärjan” Landskrona Posten  

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100608594670&serviceId=2 2011-04-13 

 

100612 “Folkomrösta om Ångfärjan” Helsingborgs Dagblad  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05080520100612598499&serviceId=2 2011-04-14 

 

100614 “Ovisst hur det slutar...” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/06/14/ovisst-hur-det-slutar/ 2011-04-13 

 

100614 “Full fart för kritiserade kongressplaner” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05080520100614599983&serviceId=2 2011-04-14 

 

100618 “Kongressprojektet avancerar” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/06/18/kongressprojektet-avancerar/ 2011-04-13 

 

100621 “En symbol för Helsingborgarna” www.hd.se  

http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100531587961&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100531587961&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100531587961&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/06/02/grannarna-pa-kungsgatan-negativa/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100603590576&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100603590576&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100603590576&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100603590520&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100603590520&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100603590520&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100604591674&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100604591674&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100604591674&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100608594670&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100608594670&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100608594670&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100612598499&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100612598499&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100612598499&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/06/14/ovisst-hur-det-slutar/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100614599983&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100614599983&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080520100614599983&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/06/18/kongressprojektet-avancerar/
http://www.hd.se/
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http://hd.se/helsingborg/2010/06/21/en-symbol-for-helsingborgarna/ 2011-04-13 

 

100621 ”Ingen folkomröstning” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100621605913&serviceId=2 2011-04-13 

 

100622 ”Trubbigt instrument” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100622606341&serviceId=2 2011-04-13 

 

100622 ”Ett nej skrämmer inte motståndarna” Helsingborgs Dagblad  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100622606551&serviceId=2 2011-04-13 

 

100630 ”Bygg Saltkristallerna i Södra Hamnen” ”Bra fråga för folkomröstning” 

Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100630612374&serviceId=2 2011-04-13 

 

100718 ”Ett nytt kongresscenter” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100718626972&serviceId=2 2011-04-13 

 

100804 ”Stort engagemang för landskapet” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100804639890&serviceId=2 2011-04-14 

 

100808 ”Rolf Andersson går emot sitt parti” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100808643618&serviceId=2 2011-04-14 

 

100824 ”…men här är partierna inte överens” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100824656692&serviceId=2 2011-04-14 

100905 “Försenat samråd om kongressprojektet” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/09/05/forsenat-samrad-om/ 2011-04-14 

 

http://hd.se/helsingborg/2010/06/21/en-symbol-for-helsingborgarna/
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100621605913&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100621605913&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100621605913&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100622606341&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100622606341&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100622606341&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100622606551&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100622606551&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100622606551&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100630612374&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100630612374&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100630612374&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100718626972&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100718626972&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100718626972&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100804639890&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100804639890&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100804639890&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100808643618&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100808643618&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120100808643618&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100824656692&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100824656692&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100824656692&serviceId=2
http://www.hd.se/
http://hd.se/helsingborg/2010/09/05/forsenat-samrad-om/
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100909 ”Namninsamling om Ångfärjan överlämnad” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100909670478&serviceId=2 2011-04-14 

 

100916 ”Så vill Miljöpartiet stoppa Saltkristallerna” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100916677534&serviceId=2 2011-04-14 

 

100917 ”Om Saltkristallerna i valet” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120100917678395&serviceId=2 2011-04-14 

 

100920 ”Ett trendbrott med frågetecken i Helsingborg” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100920681102&serviceId=2 2011-04-14 

 

100920 Ingen rubrik Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100920681085&serviceId=2 2011-04-14 

 

100927 ”Politiker kryssjagade förgäves” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520100927687688&serviceId=2 2011-04-14 

 

100920 ”Helsingborg i besvärligt läge” www.hd.se  

http://hd.se/ledare/blogg/2010/09/20/helsingborg-i-besvarligt-lage/ 2011-04-14 

 

101001 ”Låt innehållet avgöra” www.hd.se  

 http://hd.se/ledare/2010/10/01/lat-innehallet-avgora/ 2011-04-14 

 

101012 ”Inget fel när Saltkristallerna vann” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120101012701042&serviceId=2 2011-04-14 

 

101026 ”Samtal med förhinder” Nordvästra Skånes Tidningar 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090220101026713918&serviceId=2 2011-04-14 

 

http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100909670478&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100909670478&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100909670478&serviceId=2
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http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080520100920681102&serviceId=2
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http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090120101012701042&serviceId=2
http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090220101026713918&serviceId=2
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http://ret-web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05090220101026713918&serviceId=2
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101030 ”Ångfärjetomten vad händer nu?” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120101030718264&serviceId=2 2011-04-14 

 

101031 “Bygg Saltkristallerna på söder” Landskrona Posten http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120101031718859&serviceId=2 2011-04-14 

 

101102 ”Kongressprojekt tar ny fart” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520101102721040&serviceId=2 2011-04-14 

 

101104 ”Ta striden till högre instans” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120101104722603&serviceId=2 2011-04-14 

 

101105 “Saltkristallerna ännu sämre!/Om kongresscentrum och miljö” Landskro-

na Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120101105723520&serviceId=2 2011-04-14 

 

101112 “Öppet hus om Ångfärjan på Stortorget” www.hd.se   

http://hd.se/helsingborg/2010/11/12/oppet-hus-om-angfarjan-pa/ 2011-04-13 

 

101114 ”Citybygge ventilerades i tält” Helsingborgs Dagblad 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520101114731207&serviceId=2 2011-04-14 

 

101130 ”Centerpartiet motionsbombar fullmäktige” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520101130746642&serviceId=2 2011-04-14 

 

101222 ”Saltkristallerna och Cityhandeln” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120101222767862&serviceId=2 2011-04-14 

 

101222 ”Fortsatt kritik mot Saltkristallerna” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/12/22/fortsatt-kritik-mot-2/ 2011-04-14 
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101228 ”Mummel om Ångfärjetomten” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120101228771013&serviceId=2 2011-04-14 

 

101229 ”Saltkristallernas öde kan avgöras i kammarrätten” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/12/29/saltkristallernas-ode-kan-avgoras/ 2011-04-14 

 

110108 ”Kongressanläggning – var då?” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120110108778734&serviceId=2 2011-04-14 

 

110109 ”Avbryt projekteringen av Saltkristallerna” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120110109779336&serviceId=2 2011-04-14 

 

110127 ”Folkomrösta om Saltkristallerna” Landskrona Posten 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120110127795208&serviceId=2 2011-04-14 

 

110127 ”Namninsamling om Färjestationen underkänns” Helsingborgs Dagblad  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520110127795369&serviceId=2 2011-04-14 

 

110103 ”Saltkristallerna tar ny fart” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2011/02/03/saltkristallerna-tar-ny-fart/ 2011-04-14 

 

110205 ”Folkomröstning om Saltkristallerna” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120110205803888&serviceId=2 2011-04-14 

 

110217 ”Riktpunkt Saltkristallerna” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120110217814848&serviceId=2 2011-04-14 

 

110222 ”Saltkristallerna och kommunfullmäktige” Landskrona Posten 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05090120110222819014&serviceId=2 2011-04-14 
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110312 ”Omstritt projekt mot högsta instans” www.hd.se   

 http://hd.se/helsingborg/2011/03/13/omstritt-projekt-mot-hogsta/ 2011-04-14 

 

110312 ”Slipade Saltkristaller ställs ut” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2011/03/13/slipade-saltkristaller-stalls-ut/ 2011-04-14 

 

110326 ”Saltkristallerna stärker Helsingborg” Helsingborgs Dagblad 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=05080520110326F5813188EB0D7433D9C942E5F5D2FE4

8&serviceId=2 2011-04-14 

 

110330 ”Vi måste engagera oss mera” Nordvästra Skånes Tidningar” 

 http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayDoc

ument&documentId=050902201103303BB1A6F35B7A755E39DDEB170BA512

42&serviceId=2  2011-04-14 

 

110207 “Varför är det så viktigt?”  Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05090120110207805353&serviceId=2 2011-04-14 

 

101213 “Många negativa synpunkter” www.hd.se  

http://hd.se/helsingborg/2010/12/13/manga-negativa-synpunkter/ 2011-04-13 

 

101223 “Fortsatt kritik mot byggplaner (mothugg igen) Landskrona Posten  

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/archive.html?method=displayPDF

&documentId=05080520101223769285&serviceId=2 2011-04-14 
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