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Vad är opinionsbildning? 

Aktiviteter som syftar till att påverka 
omgivningens uppfattning och agerande i för 
aktören gynnsam riktning. 

–  Påverka den allmänna opinionen och 
debatten. 

–  Påverka beslutsfattare och därmed vilka 
beslut som fattas. 
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Jag börjar bli benägen att sätta likhetstecken  
mellan lobbykonsulter och folkbildare.  
En stor del av arbetet går ut på att pedagogiskt 
förklara för olika uppdragsgivare hur dagens  
politiker, myndigheter, journalister och sociala 
medier faktiskt fungerar. 

OLOF PETERSSON, STATSVETARE 

” 



Omvärlden 
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Hårdare konkurrens om 
uppmärksamheten 
”Vi nådde inte fram med vårt budskap” en allt bättre förklaring  
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1950                                                2006     

Mängd information 
Tillhandahållen 
information 

Mottagen information 

Information som fått effekt 

Tid 



Mobila tjänster ändrar våra vanor, 
särskilt hos unga 
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Mobila tjänster kommer 
att förändra hur media 
och opinion skapas 
och konsumeras. Alla 
har snart möjlighet att 
producera och ta till sig 
information i realtid. 

Netbook 

E-Reader 

Sony PSP 

Internet Tablet 

WiFi-mobil 

Skype-mobil 

Navigator 

iPad 



Användartrender 

–  Ca varannan har en smartphone och närmare  
1 miljon planerar att köpa inom 1 år. 

–  88% av svenskarna över 12 år har internet hemma. 

–  90 % i åldern 12 – 44 år är dagliga användare. 

–  62% besöker någon form av socialt nätverk. 

–  50% som ser på TV har är samtidigt uppkopplade 

–  70% av dem som har surfplatta använder den 
samtidigt som man ser på TV. 
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Kommunikationens utveckling 
över tid 
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Antal mottagare 

Antal användare 

2006 1956 

Det organisationsdrivna samhället 

Det medievridna samhället 

Nätverkssamhället 

Dialog Dialog 

Envägskommunikation 



Utveckling inom kommunikation 
över tid 
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TAGE ERLANDER TALAR Utmärkande drag: 
–  Dialog 
–   Möten  
–   Folkrörelsebaserad 
–   Fysiska nätverk 
–   Talarens auktoritet 

Drivkrafter: 
–  Fysiska möten  
–  Talarens auktoritet 
–  Förkunnelse 

Källa:	  www.alvsbyn.se	  

Det organisationsdrivna samhället 



Utveckling inom kommunikation 
över tid Det medievridna samhället 
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BENGT ÖSTE I RAPPORT Utmärkande drag: 
–  Envägskommunikation 
–  Medier sätter agendan 
–  Journalister och medier 

mytomspunna. 
–  Mediers organisation  

och arbetsmetoder 
främmande för andra. 

–  Medier kontrollerade 
kanaler till allmänhet. 

–  Två minuter i Rapport 
 
 

Drivkrafter: 
–  Medieutrymme 
–  Journalisters auktoritet 
–  Avslöjandet 

Källa:	  www.bloggen.fi	  



Utveckling inom kommunikation 
över tid 
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“Content isn’t king, 
conversation is. 
Content is just the 
thing we talk about.” 
 
CORY DOCTOROW 

INTERNET Utmärkande drag: 
–  Explosion av information 
–  Dialog och sociala medier 
–  Nod/nätverk 
–  Det snabba, ”30-

sekunders klipp” 
–  Nya krav på budskapets 

utformning 
–  ”Snackisar” 
–  Medierna förändras 
–  Makten över agendan 

demokratiseras 
–  Budbäraren och 

budskapet avgör  
–  Specialisering och ökad 

bredd samtidigt 

Drivkrafter: 
–  Mottagarnas auktoritet 
–  Digital identitet 
–  Jag är mitt nätverk och mitt 

närverk är jag 
–  Delaktighet i o m att 

idéproduktionen 
”crowdsourcas” 

–  Tekniken har gett ett 
mediesamhälle 

–  Internet/e-post/sociala 
medier gör alla till 
journalister 

–  Nya kanaler ger efterfrågan 
på journalistiska metoder 

Nätverkssamhället 



Grunder i kommunikation 
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Tre regler 

1.  All kommunikation sker på  
mottagarens villkor 

2.  Det går inte att inte kommunicera 

3.  Du måste ha något att säga 
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Kommunikation på mottagarens 
villkor 
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SÄNDARE FILTER MOTTAGARE 



Utgår från frågan: 

Vad vill jag? 

–  Sändarens behov i centrum 

–  Sändarens språk gäller 

–  Sändaren bestämmer när 

Sändar- eller mottagarperspektiv? 

Utgår från frågan: 

Vad vill mottagaren? 

–  Mottagarens behov i centrum 

–  Mottagarens språk gäller 

–  Mottagaren bestämmer när 

16 



Ambitionstrappan 
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HÖRT TALAS OM 

BLIR INTRESSERAD AV 

LÄSER/LYSSNAR MER AKTIVT 

KÄNNER SIG BERÖRD  

SÖKER MER INFORMATION 

INFORMATION RELATION KOMMUNIKATION 

ÖVERVÄGER TESTA 

HANDLAR 



Vad är det som styr oss? 
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VÄRDERINGAR 

ATTITYDER 

ÅSIKTER 

BETEENDEN GRUPP 
TILLHÖRIGHET 

ÅSIKTER 



Kommunikationens gyllene regel 

–  Konkret 

–  Koncentrerad 

–  Koordinerad 

–  Konsekvent 

–  Kontinuerlig 

–  Kontrastrik 

–  Korrekt 
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Medielandskapet 
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Mediedramaturgi 

Lantmäteriet 
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HJÄLTEN	  	  
experten	  

OFFRET	  
”den	  lilla	  människan”	  

SKURKEN	  
makthavaren	  

MEDIEDRAMATURGI	  



Experten och journalistens olika 
perspektiv 
Experten:        

–  Abstrakt        

–  Principer     

–  Teoretiskt     

–  Berättar för kolleger    

–  Detaljerat     

–  Grundlig     

–  Försiktig     

–  Ser till metoder     

Lantmäteriet 
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Journalisten: 

–  Konkret 

–  Händelser 

–  Praktiskt 

–  Berättar för allmänheten 

–  Generaliserat 

–  Hastar 

–  Spekulerar 

–  Ser till resultat 



Nyheter 7-24-365 

–  Nyheter dygnet runt 

–  Ökad konkurrens om nyhetsutrymmet 

–  Ständiga omprioriteringar 

–  En stor nyhet på nätet blir inte alltid ens en notis  
i papperstidningen. 

–  Fler planerade sidor för att behålla tidningsläsarna 
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Journalistiska medietrender 

–  Snabbt/Händelsestyrt 

–  Globalt 

–  Mer nischad nyhetskonsumtion på nätet 

–  Personvinklat/kändisar  

–  Åsiktsdrivet (mer tyckande, kolumner,  
debattsajter etc) 

–  Sociala medier växer i betydelse 

–  Stort behov av bilder 
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Publicistiska medietrender  
– Dagstidningar i kris: Sverige följer USA-trenden 
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Fredagsfotboll
Djurgården möter Häcken 
som jagar seriesegern i all-
svenskan.
I divisionen under, superettan, 
tar serieledande Öster mot 
Jönköping Södra i ett Små-
landsderby.
5 svd.se/sport

Den bistra sanningen, som få 
vågar ta upp, är att det enda 
som verkligen skulle 
minska utgifterna är 
ransonering av vård.
KARIN HENRIKSSON  
Utrikes sid 29 M

nliv.se
SvD Näringsliv nu i  Appstore och Google play

0771 - 550 100
www.latravel.se

LA Travel Sportresor     Sport ses bäst live! 

Fotbollsresor till Premier League 
7 okt Liverpool – Stoke 4395:-
7 okt Tottenham – Aston Villa 3995:-
20 okt Man U – Stoke 4295:-
20 okt Tottenham – Chelsea 4895:-
20 okt West Ham – Southampton 2975:-
11 nov Chelsea – Liverpool 4895:-

Vårt Trygghetspaket ingår i samtliga paketresor

9   NYHETER 9   NÄRINGSLIV 9   K FREDAG

Sidachef anställde släkting
NYHETER När Sida skulle banta sin 
personal med 200 personer anställdes 
en särskild projektchef. Delikatessjäv, 
konstaterade myndighetens korrup-
tionsutredare då projektchefen var 
släkt med Sida-chefen. sid 14

Dåligt att spana på sina ex 
NYHETER Spanar du på vad ditt ex 
gör på Facebook? Nu studie visar att 
det försvårar återhämtningen. sid 19

Murray nära Djurgården
SPORT Djurgården är på väg att 
göra två starka nyförvärv till hockey-
allsvenskan. Douglas Murray och  
Patric Hörnqvist är nära klubben.  sid 36

Nyberg beredd att avgå
NYHETER Telia!Sonera ska låta exter-
na granskare ta reda på hur det gick till 
när bolaget skaffade en 3G-licens  
i Uzbekistan. Vd Lars Nyberg uppgav  
i går att han är beredd att avgå om det 
visar sig att bolaget gjort sig skyldigt 
till mutor och penningtvätt. sid 6

Majoritet för ränteavdraget
NYHETER En majoritet av svenskarna 
vill behålla boränteavdraget i sin nu-
varande form. Det visar en Sifo-under-
sökning genomförd på uppdrag av  
SvD Näringsliv. När det gäller krav på 
amortering av bolån vill dock 6 av 10 
svenskar se en sådan lag.
 sid 7

Ledare 4
Brännpunkt 5
Nyheter 6–22 

Utrikes 24–29
Familj 31
Sport 34–39

Nyheter 4–9
Världen 10–13
Special 14–15

Börsen 17–20
Marknad&Börs 22–23
Aktuellt 24

Svenska Dagbladet har genom året varit 
ledande på att utveckla journalistiken och 
presentationen, vi har tidigt anammat nya 
kanaler och – inte minst – vi banade väg för 
kvalitetsjournalistik i tabloidformat.

Vi har också lagt oss vinn om att lyssna 
på er läsare och vara lyhörda för era nya 
vanor och behov. 

Därför är det nu dags för oss att ta nästa 
steg. När allt fler av er också blir digitala  
läsare ställer det nya krav på pappers-
tidningen. Det ställer också nya krav på oss 
att hitta smartare sätt att producera vår 
journalistik på.

När ni blivit uppdaterade digitalt tror vi att 
ert behov av fördjupning, guidning och nya 
perspektiv bara ökar och att detta är pap-
perstidningens roll.

I papperstidningen kan vi sätta nyhets-

agendan, ge sammanhang, förståelse, kun-
skap och överblick. Tidningen står för be-
hovet att frysa ögonblicket, stanna till och 
reflektera i bruset.

Därför ska vi nu förtydliga Svenska Dag-
bladets styrkor och skapa ett gemensamt 
uttryck för papperstidningen och de digi-
tala kanalerna. 

Vi ska lämna våra tre delar och skapa två 
nya huvuddelar  – Morgontidningen och 
Affärstidningen, som har sina digitala 
motsvarigheter i SvD:se och Nliv.se. 

Den nya morgontidningen präglas av ny-
heter, opinion och kultur.  Kulturjournalis-
tiken ska spela en av huvudrollerna i den-
na del, den ska lyftas fram och integreras. 
Den får samtidigt en helt ny arena – ett kul-
tur- och samtidsmagasin på söndagar med 
debatt och kritik där vi ger plats åt de stora 

reportagen och texterna. Utöver detta ska 
vi bygga ut kulturmaterialet på SvD.se. 

Samtidigt som vi förändrar papperstid-
ningen bygger vi ett starkt digitalt innehåll 
som ingår för dig som har en alla-dagars-
prenumeration.

Jag är övertygad om att papperstidningen 
kommer att leva länge och spela en avgö-
rande roll för er läsare.

Nu bygger vi en solid grund som kvali-
tetsjournalistiken kan stå stadigt på – i  alla 
de kanaler där ni kan läsa Svenska Dagbla-
det.

 LENA K SAMUELSSON

Lena K Samuelsson är chefredaktör på 
Svenska Dagbladet.  
lena.k.samuelsson@svd.se

Ett gemensamt uttryck i hela SvD

Papperstidningen 
kommer att spela en 
avgörande roll 
för er läsare. M

Påkostat After Dark roar
SCEN After Dark är tillbaka på Ham-
burger börs efter drygt 30 år. Roligast 
och mest påkostat är ett oväntat  
burlesquenummer med tangotoner, 
som går över i Lady Gagas ”Born this 
way”, tycker Bo Löfvendahl.  sid 16

Ideologiskt laddat minfält
UNDER STRECKET Debatterna om 
rasistiska stereotyper i populärkultu-
ren uppvisar ofta en naiv förståelse av 
problematiken. Ylva Habel skriver om 
det historiskt och ideologiskt laddade 
minfältet. sid 17

Aktuellt 4–5
Reportaget 6–9
Film 10–11

Scen 14–16
Köket 19–22
Tv&Radio 37–39



Massmedier och sociala medier   
– Det nya medielandskapet 
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Massmedier/”gammelmedier”  
– ett centrum  

Sociala medier  
– saknar centrum 



Gamla medier och nya i symbios 

SMI - Medieutbildning 2013 
27 



Strategi och påverkan 
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Långsiktigt verkande kommunikation 
– allt viktigare i en ”snackis-värld”! 
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Dagar: 

Några år: 

Många år: 

Håll samman! 

De viktigaste skeendena och trenderna  
är oftast de som är ”osynliga” 



Strategihjulet 
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ANALYS 

VERKSAMHETSMÅL 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 
KOMMUNIKATIONEN 

NULÄGESANALYS 

STRATEGI 

MÅLGRUPPER 

KOMMUNIKATIONSMÅL 

BUDSKAP 

KANALVAL 

GENOMFÖRANDE 

AKTIVITETSPLANERING 

TIDSPLANERING 

GENOMFÖRANDE 

UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING 

MÅLUPPFÖLJNING 

ERFARENHETER 

Källa: cutlip, center, broom 



Aktörerna och arenorna 

–  Politiken 

–  Massmedia 

–  Organisationer 

–  Medborgare 

–  Näringslivet 

–  Medarbetare 
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Intressenter 
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INTRESSE- 
ORGAN- 

ISATIONER 

VÅRDEN 

FÖRETAG 

MEDIA 

MYNDIGHETER 

REGERING 

MISSBRUKARE 

KOMMUNER 
& LANDSTING 

SKOLOR 

FORSKNINGEN 



Omvärldskartan 
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KONTEXT 

ARENAN 

ORGANISATIONEN 



Selektering av målgrupper 
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INTRESSENTER 

SEKUNDÄRA MÅLGRUPPER 

PRIMÄRA  
MÅLGRUPPER 



Kommunikationsstrategi  
Målgruppsindelning efter intresse 
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PÅVERKARE? 

FÖRLORADE FÅR STÖDTRUPPER 

AMBASSADÖRER 

PÅVERKARE? 

MOTIVATION 



Formulera budskap 

–  Tala till hjärta och hjärna 

–  Känsla och förnuft 

–  What’s in it for mee? 
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Tyvärr inget direkt samband 
mellan kunskap och beteende! 

 

Måste ställa frågan: Vad är det som driver vårt 
beteende?  
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Kännetecken framgångsrik 
samhällskommunikation 
1.  Dominerar inte bara bilden av lösningen, utan också av vad som 

är problemet 

2.  Tillför ny kunskap, använder inte bara andras fakta 

3.  Mästare i omvärldsanalys, känner vad som ”ligger i luften” och 
när 

4.  Vet vem man ska tala med, deras värderingar, 
verklighetsuppfattningar och behov 

5.  Kan skapa strategi och kampanj med spets, som förmår tränga 
igenom bruset 
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Kännetecken framgångsrik 
samhällskommunikation 
6.  Behärskar alla kanaler, från envägsmedia till sociala och 

interaktiva media 

7.  Förstår journalistiken och ser till att rätt budskap tränger 
igenom mediefiltret 

8.  Arbetar och planerar långsiktigt, så man vinner framgång både 
på kort och lång sikt 
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Drogdebatten 
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Lättare att få tag på billigt heroin i Stockholm 
Publicerat: fredag 8 mars kl 05:30  
Nyheter P4 Radio Stockholm 
 



Reflektion 

–  Inga tydliga avsändare eller personer som 
driver frågorna. (Personifiering) 

–  Enstaka utspel kring separata frågor. 

–  Inget fokus och ingen långsiktighet,  
ingen tydlig målgrupp. 
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Gemensam syn 

–  Problemformuleringen 

–  Kunskapsläget/forskningen 

–  Vad ska åstadkommas? 

–  Vilka är målgruppen? 

–  Vad ska väljas bort? 

–  Tydliga och trovärdiga aktörer 

–  Långsiktig satsning 
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Rätt läge? 

–  Lagrådsremiss/missbruksutredningen 

–  Ny myndighet Folkhälsomyndigheten januari 
2014 

–  Valår 2014 

–  Psykisk ohälsa 

–  Hot och våld i nära relationer 
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Tack! 
 
Jenny Rydstedt 
070 061 61 03 
 
gullers.se 
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